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 مقدمة;
هػػذا اللعبػػة الػػيت احتلػػا صػػػدارة الرياضػػات يف العػػامل ويف عقػػوؿ الكبػػار والصػػغار, ؼبػػا ربظػػى بػػػه  لعبػػة كػػرة القػػدـ

 هتا اػباصة.قوانينها ومتطلباو  اؼبمارسُت واؼبناصرين وؽبذا اللعبة خصائصها

, فػػأهتمو بدراسػػة عػػدة جوانػػب ضػػعوهنا نصػػب دراسػػتهمالبدنيػػة و الرياضػػية يالًتبية إف كػػرة القػػدـ جعلػػا علمػػاء

 واؼبدربُت منها عملية االنتقاء. لبلعبُتزبص ا

واألرقػػػاـ  االرتفػػػاع اؼبػػػذهل يف مسػػػتوى النتػػػائج  , إىلقػػػاء الرياضػػػيُت يف االونػػػة األخػػػَتةانتويرجػػػع االهتمػػػاـ دبشػػػكلة 

، فبػػػا أدى يف اؼبقابػػػل اىل ارتفػػػاع هائػػػل يف حجػػػم ا بعػػػد يػػػـوئل اإلعػػػبلـ يومػػػاالرياضػػػية الػػػيت تطالعنػػػا سػػػا ـبتلػػػف وسػػػ

 . اؼبنافسة الرياضية على البلعبُت البدنية والنفسية واؼبهارية اليت تفرضها حلبةتطلبات اؼب

, فقػد البدنية والنفسػية واؼبهاريػة ...اخرا غبتمية وجود االختبلفات الفردية بُت الرياضييُت يف ـبتلف النواحي ونظ

, الػيت كػاف ات والقػدرات اػباصػةعدادحبث ودراسػة مشػكلة االسػت هم كبوالًتبية البدنية والرياضية اهتماموجه علماء 

 . ثراء نظريات االنتقاء الرياضي بتلك النتائجر طرؽ قياسها وتقويبها, فضبل عن إلنتائجها أكرب األثر يف تطوي

يتزامن التطور الذي يشمل نواحي متعددة ومنها التطور البدٍل،من أجل ربقيق أظبى  وإىل جانب ذلك،      

إىل بلوغ الناشئ أعلى درجات األداء اؼبهاري اؼبتقن والعطاء الفٍت اعبميل بأقل  شكل لكرة القدـ الذي يهدؼ

 جهد،وهذا ما يسعى إليه اؼبختصوف يف كرة القدـ من خبلؿ الربامج التدريبية واؼبنتهجة علميا.

ت الصغرى انتقاء الرياضيُت مرفلوجيا من الفئا اىل مستويات عالية ، هبب االعتماد علىرياضي النخبة بوللوصوؿ 

وهدؼ انتقاء الرياضيُت ال يقتصر فقط على ربديد صبلحية الناشئ للعبة معينة وإمبا يتعداا إىل احتماؿ اكتساب 

إمكانياته اؼبستقبلية لتلك اللعبة ولذلك يبكن التنب: بإمكانية امتبلكه التكتيك اػباص باللعبة لتحقيق النتائج 

 وهو العب النخبة.اؼبطلوبة يف مرحلة الطفولة والعمل األمثل 

واالنتقاء عملية طويلة ال يبكن وضعها يف إطار ؿبدد من الوقا ألف مبو القابليات للناشئُت تتغَت ربا تأثَت 

العمل التدرييب وكذلك عوامل النمو واؼبعيشة...،ؽبذا فإف عملية إعداد رياضي النخبة للمشاركة يف اؼبسابقات 

 أ



ز على عدة عوامل من أنبها عامل انتقاء البلعبُت مرفولوجيا إىل األلعاب الرياضية هي عملية بالغة األنبية تًتك

الرياضية اؼبناسبة حيث ال توجد معايَت ثابتة مبنية على أسس علمية الختيار الرياضيُت فهم يعتمدوف على 

 اؼببلحظة وجلب األطفاؿ إىل اؼبشاركة يف اؼبنافسات الرياضية.

،الفصل األوؿ تطرقنا فيه إىل التعريف بكرة ثبلث فصوؿ لنظري يتكوف من وقد مشلا دراستنا جانبُت، اعبانب ا

، وعنواٍل أخرى ، أما الفصل الثاٍل : القدـ مع ذكر نبذة تارىبية وتطورها يف العامل واعبزائر،واؼببادئ األساسية 

واجباهتا ...، وأخَتا  فتناولنا فيه عملية االنتقاء ، حيث عرفنا هذا العملية ، خصائصها ، أنبيتها ، أهدافها ،

سنة (، من خبلؿ التعريف سذا  12-9الفصل الثالث ، فتناولنا فيه اػبصائص امرفولوجية  للمرحلة العمرية )

 اؼبرحلة ، وتوضيح اػبصائص اؼبرفولوجية ؽبا .

تناولنا فيه اٍل أما الفصل الث تناولنا اإلطار اؼبنهجي للدراسة،أما اعبانب التطبيقي يتكوف من فصلُت ،الفصل األوؿ 

 عرض و ربليل و مناقشة نتائج الدراسة .

 لنقـو  دبناقشة فرضيات الدراسة ، وطرح التوصيات و االقًتاحات ، ويف األخَت وعنا خاسبة عامة لدراستنا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلاىب 

 التنهيدي
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 اإلشكالية; -1
واالختصاصُت اليـو هي هتيئة الناشئُت للوصوؿ سم إىل أعلى اؼبستويات ، لة اليت تواجه صبيع اؼبدربُت إف اؼبشك

يتطلب االختيار واالنتقاء اعبيد من صبيع  النواحي  وإف عملية االهتماـ بالناشئُت لغرض االعتماد عليهم مستقببل
ازها الناشئ حىت ، ولكن هبب أف نبلحظ قبل هذا االنقاء أف هناؾ بعض القياسات واؼبواصفات اليت هبب أف هبت

يكوف م:هبل لبلستمرار يف عملية التدريب دوف أف نًتؾ ؾباال للصدفة يف اختيارنا هذا ، الف هذا العملية معقدة 
ربتاج إىل عمل مربمج على أسس علمية من طرؼ اؼبختصُت ، وانقاء الناشئُت يف كرة القدـ يعترب ظاهرة مستمرة 

أف هذا الظاهرة تعتمد على كثَت من اعبوانب ومنها اعبانب اؼبرفولوجي غَت منفصلة يف سَت العمل التدرييب إال 
 للرياضي الناشئ .   

 : ومن هنا جاء طرحنا إلشكالية حبثنا هذا  
 التساؤل العام ;

الناشئُت باعتبارها أمر أساسي يف  لوجية  للرياضيُتو الًتكيز على اػبصائص اؼبرفب ربقيق نتائج جيدة هل يبكن -
 ؟  قاء واالختيار يف اؼبراحل اؼببكرةعملية االنت

 األسئلة الجزئية ;
 ربدد عملية االنتقاء و االختيار لدى العيب كرة القدـ ؟اليت عوامل ال أهم منلوجية و اػباصية اؼبرف هل -
 ( سنة مناسبة لعملية انتقاء العيب كرة القدـ ؟12-9هل اؼبرحلة العمرية )  -
 نتائج جيدة يف اؼبنافسات الرياضية ؟هل  لعملية االنتقاء أنبية يف ربقيق   -
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 فرضيات البحث ; ;2

 الفرضية العامة ; ;2-1
لوجية لدى و االنتقاء اعبيد للمواهب الرياضية يف مرحلة الناشئُت يستند أساسا إىل اؼبتابعة اؼبستمرة للخصائص اؼبرف

 ( سنة12-9) القدـ للمرحلة العمرية  الناشئُت اؼبمارسُت لكرة الرياضيُت

 الفرضيات الجزئية ; ;2-2
 ناشئي لوجية من ضمن أهم العوامل اليت ربدد عملية االنتقاء و االختيار لدىو تعترب اػباصية اؼبرف  -

 كرة القدـ .  

 ة توجيه و انتقاء العيب كرة القدـ.( سنة مناسبة يف عملي12-9اؼبرحلة العمرية )إف  -

 .مرتبطة بشكل كبَت بعملية االنتقاءنفًتض أف لتحقيق نتائج جيدة يف اؼبنافسات   -

 أ مية البحث ; -3
تربز عملية االهتماـ بالناشئُت بغرض االعتماد عليهم مستقببل ألهنم يبثلوف النواة للمستويات اعبيدة  -

 ولكن هبب أف هبتازها الرياضي لكي يكوف م:هبل لبلستمرار يف عملية التدريب.

تحضَت البدٍل يف تكوين اؼبنتخبات من خبلؿ اؼبسانبة يف تطوير توضيح وإبراز الدور الفعاؿ الذي يلعبه ال -

 الصفات البدنية من قوة ، سرعة ، مرونة ....، باإلضافة إىل تنمية القدرات اغبركية.  
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 أ داا البحث ;:4
 هندؼ من خبلؿ دراستنا إىل :

 لوجية للفئات الصغرى .و معرفة اػبصائص البدنية اؼبرف -  

 رفة خطوات ومراحل االنتقاء .مع -  
 معرفة اػبصائص اؼبميزة لبلعب كرة القدـ اغبديثة . -  
 كما يسعى هذا البحث على لفا انتباا اؼبدربُت يف صبيع التخصصات ألنبية اعبانب       -  

 الناشئُت . ولوجي بالنسبة للرياضيُتالبدٍل اؼبرف  

 أسباب اختيار الموضوع ; :5
 ؽبذا اؼبوضوع هي األوىل ذاتية و األخرى موضوعية .إف أسباب اختيارنا 
 * الذاتية وهي :

 خبلؿ اؼبنافسة ودور فعاؿ على أداء هبايبالوجية لبلعب ؽبا أثر و أف اػباصية اؼبرف -  
 الفريق .   
 ميولنا ورغبتنا يف اػبوض يف هذا اؼبوضوع . -  
 حساس ( .إالقدرة على إقباز هذا اؼبوضوع ) -  

 باب اؼبوضوعية تتلخص كاآليت :* أما األس
 إثراء مكتباتنا ببحوث زبص هذا اجملاؿ . -  
 لوجية على عملية االنتقاء سواء يف كرة و نقص الدراسات حوؿ مسانبة اػباصية اؼبرف -  
 القدـ أو يف رياضات أخرى .   
 لوجية يف عملية انتقاء البلعبُت .و قلة االعتماد على اػباصية اؼبرف -  
 لوجية يف عملية االنتقاء من أهم اؼبواضيع و ع دراسة مسانبة اػباصية اؼبرفموضو  -  
 اؼب:ثرة يف هذا اؼبيداف يف نظركم ؟    
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 م والمصطلحات;يفا متحديد ال -6
غة وتداخل اؼبصطلحات ليف ـبتلف البحوث اليت يتناوؽبا الباحث هبد نفسه أماـ صعوبات تتمثل يف عموميات ال 

 ىل النزعة األدبية وهذا راجع إ
نسانية حيث يقوؿ :" الطاهر سعد اهلل " لعل أخطر الصعوبات اليت يعاٍل منها الباحثوف يف ميادين العلـو اإل

 (1)عموميات لغتها .
 وعليه فإننا سنحاوؿ ربديد مصطلحات حبثنا من أجل ربقيق القدرة الضرورية من الوضوح ونذكر منها :

 االنتقاء ;. 6-1
 لغة ;
 (2): ينتقي ، انتقي ، انتقاء الشيء :اختارا . انتقى

 اصطالحا ;
صر فبن لديهم ا( االنتقاء بأنه عبارة عن انتخاب أفضل العن1977ويعرؼ كل من حلمي ، نبيل العطار ) 

( بأنه اختيار أفضل العناصر من 1919االستعداد واؼبيل والرغبة ؼبمارسة نشاط معُت ، بينما يعرفه فرج بيومي )
اؼبتقدمة لبلنضماـ ؼبمارسة لعبة مع التنب: دبدى تأثَت العملية التدريبية الطويلة مستقببل على تنمية تلك  األعداد

  (3).اإلستعدادت بطريقة سبكن ه:الء البلعبُت من الوصوؿ إىل أعلى مستويات األداء يف اللعبة 
 إجرائيا ;

ن يتمتعوف باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع هو عملية اختيار أنسب العناصر من بُت الناشئُت الراضيُت ، فب
متطلبات نوع النشاط الرياضي ، أي اختيار من تتوافر لديهم الصبلحية ، ويبكن التنب: ؽبم بالتفوؽ يف ذلك 

 النشاط .
 كرة القدم ;. 6-2

 لغة ; 
دبا يسمى عندهم باؿ : هي كلمة التينية وتعٍت ركل الكرة بالقدـ ، فاألمريكيوف يعتربوهنا  foot ballكرة القدـ 
regby  أو كرة القدـ األمريكية أما كرة القدـ اؼبعروفة واليت سنتحدث عنها تسمىsoccer . 

 
 
 
 

                                                 
 . 29ـ،ص 2000طاهر سعد اهلل : عبلقة القدرة على التفكَت اإلبتكاري بالتحصيل الدراسي ، – (1)
 . 108ـ، ص  1991، اعبزائر ، 7، ط علي بن هادية ، وآخروف:  القاموس اعبيد للطبلب  – (2)
 -19ـ، ص 1،2005ؿبمد حاـز ، ؿبمد أبو يوسف : أسس اختيار الناشئُت يف كرة القدـ ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية ، ط  – (3)
 . 20ص
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 اصطالحا ;
كرة القدـ هي رياضة صباعية ، سبارس من طرؼ صبيع الناس كما أشار إليها "رومي صبيل" : ) كرة القدـ قبل كل 

 .  (1)اجملتمع (شيء رياضة صباعية يتكيف معها كل أصناؼ 
 اإلجرائي ;

كرة القدـ هي رياضة صباعية سبارس من طرؼ صبيع األصناؼ ، كما تلعب بُت فريقُت يتألف كل واحد منها من 
ة فوؽ أرضية مستطيلة ، يف هناية كل طرؼ من طرفيها مرمى ويتم ربريك وخالعبا، تلعب بواسطة كرة منف 11

س اؼبرمى بلمسها باليدين ويشرؼ على ربكيم اؼبباراة حكم وسط ، غبار  يسمح إال الكرة بواسطة األقداـ وال
دقيقة ، 15دقيقة ، وفًتة راحة مدهتا  99وحكماف للتماس وحكم رابع ؼبراقبة الوقا حبيث توقيا اؼبباراة هو 

 15وإذا انتها اؼبباراة بالتعادؿ )يف حالة مقاببلت الكأس ( فيكوف هناؾ شوطُت إضافيُت وقا كل منهما 
 ويف حالة التعادؿ يف الشوطُت اإلضافيُت يضطر اغبكم إىل إجراء ضربات اعبزاء للفصل بُت الفريقُت . ، قةدقي

 ( ;12-9مرحلة الطفولة ;)
تعرؼ أيضا باسم الطفولة اؼبتأخرة كما يطلق عليها كذلك اسم مرحلة قبل اؼبراهقة وهي تبدأ من سن تسعة 

 شر من العمر .سنوات و تنتهي بالتقريب عند سن الثانية ع
وقد تعترب هذا اؼبرحلة مرحلة سبهيد للبلوغ والدخوؿ يف سن اؼبراهقة لذلك تتميز ببطء يف معدؿ ويف نسبة النمو يف 

لتكيف مع ش:وف لعدة جوانبه غَت أف الطفل مع ذلك يكتسب فيها اؼبهارات واػبربات الضرورية والبلزمة لتوافقه و 
 . (2)اغبياة االجتماعية 

ؼبرحلة عند الطفل بتميزا لؤلشياء على أساس عقلي حبيث يستطيع الربط بُت األشياء ذات التكوين تبدأ هذا ا
اؼبتشابه كما أهنا فًتة تنضج فيها قدراته اللغوية ومهاراته البدنية حبيث يقل ميله للخياؿ اعبامع ويظهر يف هذا 

ضافة إىل حبه لتقليد الكبار يف آداسم كما اؼبرحلة اعتمادا على نفسه فيسعى إىل ما يقوي هذا اعبانب لديه باإل
 .تتميز حبب االستطبلع واؼبعرفة لدى الطل واليت تكوف يف أوجها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .51- 50ـ ، ص 1986، 1رومي صبيل:كرة القدـ، دار النقائض ، بَتوت ، ط - (1)
 . 144ـ ، ص 2006اف الوايف: مدخل إىل علم النفس ، دارهومه، ب ط، عبد الرضب - (2)
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 الدراسات السابقة والمرتبطة ; -7

 تمهيد;
 تعترب الدراسات السابقة واؼبرتبطة من أهم احملاور اليت هبب أف يتناوؽبا الباحث ،ويثرى البحث من خبلؽبا ،وهذا ما

 حاولنا االهتماـ به من خبلؿ اعتمادنا يف ربليلنا الدراسات اؼبذكورة على النقاط اليت أجريا سا .
 الدراسات السابقة; - أ

 السابقة الجزائرية ;الدراسات 
 علي ; دراسة بن قوة 

 بدراسة  1997/1998قاـ بن قوة علي يف دراسته لنيل شهادة اؼباجستَت سنة
سنة على  12-19اؼبستويات اؼبعيارية الختيار اؼبوهوبُت الناشئُت ؼبمارسة كرة القدـ يف اؼبرحلة العمرية  "ربديد

 صاغ أهداؼ حبثه كما يلي : اعبزائري" وقد مستوى مدارس الغرب
o  .وضع معايَت ؿبددة الختيار اؼبوهوبُت الناشئُت يف كرة القدـ على مستوى الغرب اعبزائري 

o 10 اغباجة إىل الرجوع لبعض النقاط اؽبامة أثناء اختيار البلعبُت يف كرة القدـ من إظهار-     
 سنة. 12

  نبوحاج مزيادراسة ; 
 بدراسة : 2007،2008بوحاج مزياف يف دراسته لنيل شهادة اؼباجيستَت سنة قاـ 
صنف أواسط انتقاء العيب كرة القدـ ات أثناء بلؿ بطارية اختبار من خالبدنية و اؼبهارية  عملية ربديد القدرات " 
وقد صاغ أهداؼ  " اؼبشاركة يف القسم اعبهوي االوؿاعبزائر العاصمة على مستوى نوادي  سنة (17-19)

 : دراسته كااليت
 إبراز أنبية التقوَل بصفة عامة والتقوَل البدٍل واؼبهاري من خبلؿ بطارية اختبارات النتقاء -

 القيمة اغبقيقة له من خبلؿ هذا الدراسة. ؾإدرا من اؼبدربوف ليتمكن  العيب كرة القدـ
 تصحيح األخطاء السابقة اليت ارتكبها اؼبدربوف باعتمادهم على اؼببلحظة البيداغوجية -

 .ومضمونة أكيدة نتائجه تعترب الذي العلمي اعبانب عن وابتعادهم وتركهم  واؼبباريات
  سنة( 19-17الرفع من مكانة اعبانب العلمي يف عملية انتقاء العيب كرة القدـ صنف أواسط ) -

 ا يف ربقيق النتائج للفريق.وإبراز دور 
 أنبية التقوَل بصفة عامة والتقوَل البدٍل واؼبهاري من خبلؿ بطارية ؾسبكُت اؼبدربُت من إدرا -

 سنة.( 19-17اختبارات أثناء عملية انتقاء العيب كرة القدـ صنف أواسط )
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 السابقة العربية ;الدراسات 
البدٍل والقياسات اعبسمية يف  تأثَت انتقاء البلعبُت على وفق الذكاء اعبسمي واؼبستوى "ماجيستَت بعنواف :سالة ر 

 .غدير ستار عباس  من اعداد الطالبة " أداء بعض اؼبهارات بكرة السلة
ء أفراد اجملموعات الثبلث )اجملموعة اؼبنتقاة على اىل التعرؼ على مستوى أداهتدؼ الرسالة اليت قدمتها الطالبة 

وفق الذكاء اعبسمي( و)اؼبنتقاة على وفق اؼبستوى البدٍل( و)اؼبنتقاة على وفق احملددات اعبسمية( يف أداء بعض 
مهارات كرة السلة والتعرؼ على الفروؽ يف مستوى أداء أفراد اجملموعات الثبلث )اجملموعة اؼبنتقاة على وفق 

ء اعبسمي( و)اؼبنتقاة على وفق اؼبستوى البدٍل( و )اؼبنتقاة على وفق احملددات اعبسمية( يف أداء بعض الذكا
 مهارات كرة السلة.

وتكمن أنبية الدراسة يف التعرؼ على أي احملددات أفضل يف انتقاء العيب كرة السلة هل هو الذكاء اعبسمي أـ 
الذي سيعطي صورة أولية للمختصُت واؼبهتمُت يف هذا اؼبوضوع احملددات البدنية أـ اؼب:شرات اعبسمية األمر 

وسيفتح اآلفاؽ إىل دراسات فباثلة كثَتة تصب صبيعها يف خدمة الرياضة بصورة عامة وكرة السلة بصورة خاصة 
قاء الف اؼبوجهُت واؼبدربُت واؼبهتمُت بالعملية التعليمية فضبل عن  اغباجة اؼباسة إىل فهم وادراؾ ؿبددات االنت

اؼبتعددة اليت تلعب دورا فاعبل يف إيصاؿ الفرد إىل مستويات عالية وما ت:ديه هذا احملددات من تأثَتات كبَتة يف 
 العملية التعليمية والتدريبية.    

واوصا الرسالة إجراء دراسات مشاسة للدراسة اغبالية على متغَتات أخرى ودراسة مدى التقدـ يف فًتة زمنية تالية 
إىل عاـ ونصف لتحقيق الصدؽ يف عملية االنتقاء إذ يبكن التنب: بدقة إمكانات الناشئ من خبلؿ  قد سبتد

اؼبقاييس الكلية لسرعة مبو الصفات البدنية خبلؿ سنة ونصف من التدريب واجراء دراسات مشاسة للدراسة 
 اغبالية على الطالبات.
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 الفصل األول :

 كرة لقدو
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 تمهيد ;
تعترب كرة القدـ من أكثر األلعاب الرياضػية انتشػارا وشػعبية يف العػامل مػن حيػث عػدد البلعبػُت واؼبشػاهدين      

فقػػل مػػا قبػػد بلػػدا يف العػػامل ال يعػػرؼ أبنػػاؤا كػػرة القػػدـ أو علػػى األقػػل مل يسػػمعوا سػػا فهػػي لعبػػة تتميػػز بسػػهولة 
 ا أثناء اؼبنافسة . اؼبهارات النظرية وصعوبة تنفيذه

(، قػػاؿ مازحػػا " إف  FIFAوقػػد ذكػػر أف السػػيد "جػػوؿ ريبػػي" الػػرئيس السػػابق لبلربػػاد الػػدويل لكػػرة القػػدـ، ) 
الشػػمس ال تغػػرب مطلقػػا عػػن إمرباطػػورييت " داللػػة علػػى أف رياضػػة كػػرة القػػدـ بلغػػا مػػن الشػػهرة حػػدا مل تبلغػػه 

َتة ظهػػرت يف شػػدة اإلقبػػاؿ علػػى فبارسػػتها والتسػػابق األلعػػاب، أو الرياضػػات األخػػرى، كمػػا اكتسػػبا شػػعبية كبػػ
علػػػػى اؼبشػػػػاركة يف منافسػػػػاهتا بػػػػالرغم مػػػػن أنػػػػه يف السػػػػنوات األخػػػػَتة، ظهػػػػرت عػػػػدة ألعػػػػاب، نالػػػػا الكثػػػػَت مػػػػن 
اإلعجاب والتشجيع فقد بقيا، لعبا كرة القدـ أكثػر األلعػاب شػعبية وانتشػارا ومل يتػأثر مركزهػا، بػل بػالعكس 

 شعبية وانتشارا. فإننا قبد أهنا تزداد 
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 تعريف كرة القدم; - 1

 التعريف اللغوي;  1-1 
" هػػي كلمػػة التينيػػة وتعػػٍت ركػػل الكػػرة بالقػػدـ، فػػاألمريكيوف يعتػػربوف هػػذا األخػػَتة مػػا  Footballكػرة القػػدـ "       

والػيت سػنتحدث عنهػا كمػا تسػمى " أو كرة القدـ األمريكية، أما كرة القدـ اؼبعروفة  Rugbyيسمى عندهم بالػ " 
 "Soccer " 

 التعريف االصطالحي;  1-2
"كرة القدـ هي رياضػة صباعيػة، سبػارس مػن طػرؼ صبيػع النػاس كمػا أشػار إليهػا رومػي صبيػل، كػرة القػدـ قبػل كػل     

 1شيء رياضة صباعية يتكيف معها كل أصناؼ اجملتمع".
رة ) األماكن العامػة، اؼبسػاحات اػبضػراء ( فتعػد لعبػة أكثػر وقبل أف تصبح منظمة، كانا سبارس يف أماكن أكثر ند

تلقائيػػة واألكثػػر جاذبيػػة علػػى السػػواء، حيػػث رأى فبارسػػو هػػذا اللعبػػة أف ربويػػل كػػرة القػػدـ إىل رياضػػة انطبلقػػا مػػن 
 قاعدة أساسية.

عشػػر أف كػػرة القػػدـ رياضػػة تلعػػب بػػُت فػػريقُت يتػػألف كػػل فريػػق مػػن إحػػدى  1969ويضػػيف " جوستاتيسػػي " سػػنة 
 العبا يستعملوف كرة منفوخة وذلك فوؽ أرضية ملعب مستطيلة .

 

 التعريف اإلجرائي;  1-3
كػػرة القػػدـ هػػي رياضػػة صباعيػػة سبػػارس مػػن طػػرؼ صبيػػع األصػػناؼ، كمػػا تلعػػب بػػُت فػػريقُت يتػػألف كػػل منهمػػا مػػن      

مػن طرفيهمػا مرمػى  العبا ، تلعب بواسطة كرة منفوخػة فػوؽ أرضػية مسػتطيلة، يف هنايػة كػل طػرؼ 11إحدى عشر 
، ويتم ربريك الكرة بواسطة األقداـ وال يسمح إال غبارس اؼبرمى بلمسها باليدين، ويشرؼ على ربكيم هػذا اؼببػاراة 

دقيقػػة ، وفػػًتة راحػػة  90حكػػم وسػػط وحكمػػاف علػػى التمػػاس وحكػػم رابػػع ؼبراقبػػة الوقػػا حبيػػث توقيػػا اؼببػػاراة هػػو 
لػػة مقػػاببلت الكػػأس فيكػػوف هنػػاؾ شػػوطُت، إضػػافيُت وقػػا كػػل منهمػػا دقيقػػة وإذا انتهػػا بالعػػادؿ يف حا 15مػػدهتا 
 دقيقة، ويف حالة التعادؿ يف الشوطُت اإلضافيُت يضطر اغبكم إىل إجراء ضربات اعبزاء للفصل بُت الفريقُت. 15
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 نب ة تاريخية عن تطور كرة القدم في العالم ;   -2
 يف العامل، وهي األعظم يف نظر البلعبُت واؼبتفرجُت. تعترب كرة القدـ اللعبة األكثر شيوعا        

ـ مػػن قبػل طلبػػة اؼبػػدارس االقبليزيػػة، ويف سػػنة 1175نشػأت كػػرة القػػدـ يف بريطانيػػا وأوؿ مػػن لعػب الكػػرة كػػاف عػػاـ  
بتحػرَل لعػب الكػرة يف اؼبدينػة نظػرا لئلزعػاج الكبػَت كمػا اسػتمرت هػذا النظػرة  –إدوار الثػاٍل  –ـ قاـ اؼبلػك 1334
ـ ( خطػر لبلنعكػاس السػليب 1453 – 1373و ريدشػارد الثػاٍل وهنػري اػبػامس )  –إدوارد الثالث  –طرؼ  من

 لتدريب للقوات اػباصة .
لعبػػػا أوؿ مبػػػاراة يف مدينػػػة لنػػػدف ) جػػػاربز (بعشػػػرين العػػػب لكػػػل فريػػػق وذلػػػك يف طريػػػق طويػػػل مفتػػػوح مػػػن األمػػػاـ 

( Etonت األماميػػة كمػػا لعبػػا مبػػاراة أخػػرى يف)أتػػوف ومغلػػق مػػن اػبلػػف حيػػث حرمػػا الضػػربات الطويلػػة واؼبنػػاوال
ـ وسػػػجل هػػػدفُت يف تلػػػك الفػػػًتة اؼببػػػاراة بػػػدئ  5,5ـ وعرضػػػها 110بػػػنفس العػػػدد مػػػن البلعبػػػُت يف سػػػاحة طوؽبػػػا 

ـ حبيػػث ع علػػى اتفػػاؽ ضػربات اؽبػػدؼ والرميػػات اعبانبيػػة وأسػػس نظػػاـ التسلسػػل 1830وضػع بعػػض القػػوانُت سػػنة 
ـ والػيت تعتػرب اػبطػػوة األوىل 1848أخػرج القػانوف اؼبعػروؼ بقواعػد كػامربدج عػاـ  ( كمػا Ha Ourقػانوف )هػاور 

 ـ أنشأت القوانُت العشرة ربا عنواف1862لوضع قوانُت الكرة ويف عاـ 
"اللعبة األسهل"، حيث جػاء فيػه ربػـر ضػرب الكػرة بكعػب القػدـ وإعػادة البلعػب للكػرة إىل داخػل اؼبلعػب بضػربة  

ـ أسػػػس إربػػػاد الكػػػرة علػػػى أسػػػاس نفػػػس القواعػػػد وأوؿ بطولػػػة 1863وجهػػػا، ويف عػػػاـ اذبػػػاا خػػػط الوسػػػط حػػػُت خر 
ـ 1889ـ ) كػأس إربػاد الكػرة ( أيػن بػدأ اغبكػاـ باسػتخداـ الصػفارة ويف عػاـ 1888أجريا يف العامل كانػا عػاـ 

 اليدين. فريق دمبركي كانا رمية التماس بكلى 15تأسس االرباد الدمبركي لكرة القدـ وأقيما كأس البطولة بػ 
وذلػػػػك دبشػػػػاركة كػػػػل مػػػػن فرنسػػػػا، هولنػػػػدا، بلجيكػػػػا  FIFAتشػػػػكل االربػػػػاد الػػػػدويل لكػػػػرة القػػػػدـ  1904يف عػػػػاـ 

 1وفازت سا". 1930سويسرا، دامبرؾ، أوؿ بطولة كأس العامل أقيما يف األرغواي 
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 التسلسل التاريخي لتطور كرة القدم ;   -3
ع لػػيس لػػه حػػدود، والتطػػور أصػػبح كمنافسػػة بػػُت القػػارات اػبمػػس، واشػػتد إف تطػػور كػػرة القػػدـ يف العػػامل موضػػو     

صراع التطػور بػُت القػارتُت األمريكيػة واألوربيػة السػائد يف صبيػع اؼبنافسػات، وأصػبح مقيػاس التطػور يف كػرة القػدـ هػو 
لسػل التػارىبي وفيمػا يلػي التس 1930منافسة كأس العامل وبدأ تطور كرة منذ أف بدأت منافسة الكأس العاؼبية سػنة 

 1لتطور كرة القدـ.
 : وضعا جامعة كمربيدج القواعد الثبلثة عشر للعبة كرة القدـ. 1845
 : أسس أوؿ نادي لكرة القدـ الربيطانية ) نادي شيفيلد (.  1855
 : أسس اإلرباد الربيطاٍل لكرة القدـ ) أوؿ اذباا يف العامل (.  1883
 اسكتلندا.: أوؿ مقابلة دولية بُت إقبليز و  1873
: عقػػػد بلنػػػدف مػػػ:سبر دويل ؼبنػػػدويب اربػػػادات بريطانيػػػا ، اسػػػكتلندا ايرلنػػػدا وتقػػػرر إنشػػػاء هيئػػػة دوليػػػة مهمتهػػػا  1882

 اإلشراؼ على تنفيذ القانوف وتعديله، وقد اعًتؼ االرباد الدويل سذا اؽبيئة.
 : تأسيس االرباد الدويل لكرة القدـ . 1904
 وف حددت حاالت التسلل.: وضعا مادة جديدة يف القان1925
 : أوؿ كأس عاؼبية فازت سا األرغواي. 1930
 : ؿباولة تعيُت حكمُت يف اؼبباراة. 1935
 : تقرر وضع أرقاـ على اعبانب اػبلفي لقمصاف البلعبُت. 1939
 : أقيما أوؿ دورة لكرة القدـ بُت دوؿ البحر األبيض اؼبتوسط. 1949
 ية كرة القدـ.: تقرر إنشاء دورات عسكرية دول 1950
 2. أوؿ دورة باسم كأس العرب. 1963

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .9ـ"، مرجع سابق، صموقف ؾبيد اؼبويل: "اإلعداد الوظيفي لكرة القد 1  -
 .16، لبناف، ص4حسن عبد اعبواد:"كرة القدـ اؼببادئ األساسية لؤللعاب اإلعدادية والقانوف الدويل"، دار العلم للمبليُت، ط - 2
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 : دورة اؼبتوسط يف تونس من ضمن ألعاسا كرة القدـ. 1967
 : دورة كأس العامل يف اؼبكسيك وفازت سا الربازيل.1970
 : دورة كأس العامل يف ميونيخ وفاز سا منتخب أؼبانيا. 1974
 .: دورة البحر اؼبتوسط يف اعبزائر 1975
 : الدورة األوؼببية  مونًتياؿ. 1976
 : دورة كأس العامل يف األرجنتُت وفاز سا البلد اؼبنظم. 1978
 : الدورة االوؼببية يف اؼبكسيك. 1980
 : دورة كأس العامل يف األرجنتُت وفاز سا منتخب أؼبانيا. 1982
 : دورة كأس العامل يف اؼبكسيك وفازت سا األرجنتُت.1986
 ة كأس العامل يف ايطاليا وفاز سا منتخب أؼبانيا. : دور  1990
 : دورة كأس العامل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وفاز سا منتخب الربازيل.  1994
 منتخبا. 32: دورة كأس العامل يف فرنسا وفاز سا منتخب فرنسا وألوؿ مرة نظما بػ 1998

 من بينها طبسة فرؽ من أفريقيا. 
 العامل وفازت سا الربازيل، وألوؿ مرة تنظيم مزدوج للدورة بُت الياباف وكوريا : دورة كأس  2002
 1 اعبنوبية.

 

 كرة القدم في الجزائر ;   -4
تعد كػرة القػدـ مػن بػُت أوؿ الرياضػات الػيت ظهػرت ، والػيت اكتسػبا شػعبية كبػَتة ، وهػذا بفضػل الشػيخ " عمػر     

ـ أوؿ فريػػق رياضػػي جزائػػري ربػػا اسػػم )طليعػػة اغبيػػاة يف 1895بػػن ؿبمػػود "، " علػػي رايػػس"، الػػذي أسػػس سػػنة 
ـ تأسس أو فريػق رظبػي 1921أوت 07ـ، ويف 1917اؽبواء الكبَت ( ، وظهر فرع كرة القدـ يف هذا اعبمعية عاـ 

لكػػػػرة القػػػػدـ يتمثػػػػل يف عميػػػػد األنديػػػػة اعبزائريػػػػة " مولوديػػػػة اعبزائػػػػر " غػػػػَت أف هنػػػػاؾ مػػػػن يقػػػػوؿ أف النػػػػادي الرياضػػػػي 
ـ. بعػػد تأسػيس مولوديػة اعبزائػر تأسسػا عػدة فػػرؽ 1921( هػو أوؿ نػادي تأسػس قبػل سػنة  CSC)  لقسػنطينة

أخػػرى منهػػا: غػػايل معسػػكر، االربػػاد اإلسػػبلمي لػػوهراف، االربػػاد الرياضػػي اإلسػػبلمي للبليػػدة و االربػػادي اإلسػػبلمي 
 الرياضي للجزائر.

االنضػماـ والتكتػل لصػد االسػتعمار ، فكانػا كػرة  ونظرا غباجة الشعب اعبزائري اؼباسة لكل قوى أبنائها من أجػل 
القػػدـ أحػػد هػػذا الوسػػائل احملققػػة لػػذلك، حيػػث كانػػا اؼبقػػاببلت ذبمػػع الفػػرؽ اعبزائريػػة مػػع فػػرؽ اؼبعمػػرين، وبالتػػايل 
أصبحا فرؽ اؼبعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اعبزائرية اإلسبلمية اليت تعمػل علػى زيػادة وزرع الػروح الوطنيػة 

                                                 
1- Alain Michel :"foot – balle les systèmes de jeu", Edition Chiron, 2 me édition, paris  1998 , p14. 
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مػػع هػػذا ع تفطػػن السػػلطات الفرنسػػية إىل اؼبقػػاببلت الػػيت ذبػػري وتعطػػي الفرصػػة ألبنػػاء الشػػعب التجمػػع والتظػػاهر ، 
ـ وقعا اشتباكات عنيفػة بعػد اؼبقابلػة الػيت صبعػا بػُت مولوديػة اعبزائػر وفريػق 1956بعد كل لقاء، حيث ويف سنة 

قػل العديػد مػن اعبزائػريُت فبػا أدى بقيػادة الثػورة إىل أوريل من ) سػانا اوجػُت ، بولػوغُت حاليػا ( الػيت علػى أثرهػا اعت
 ـ ذبنبا لؤلضرار اليت تلحق باعبزائريُت 1956مارس 11ذبميد النشاطات الرياضية يف 

ـ ، الػػػذي كػػػاف مشػػػكبل مػػػن 1958أفريػػػل 18وقػػػد عرفػػػا الثػػػورة التحريريػػػة تكػػػوين فريػػػق جبهػػػة التحريػػػر الػػػوطٍت يف 
يد ـبلويف الذي كاف يلعػب آنػذاؾ يف صػفوؼ فريػق سػانا ايتيػاف، وسػوخاف،  أحسن البلعبُت اعبزائريُت أمثاؿ : رش

 كرمايل، زوبا، كريبو، ابرير ... 
وكاف هػذا الفريػق يبثػل اعبزائػر يف ـبتلػف اؼبنافسػات العربيػة والدوليػة، وقػد عرفػا كػرة القػدـ اعبزائريػة بعػد االسػتقبلؿ 

 ، وكاف1962لقدـ سنة مرحلة أخرى، حيث ع تأسيس أوؿ اربادية جزائرية لكرة ا
رياضػػي يشػػكلوف  110000" ؿبنػد معػػوش " أو رئػػيس ؽبػػا، ويبلػػا عػػدد اؼبمارسػػُت ؽبػػذا اللعبػػة يف اعبزائػػر أكثػػر مػػن 

 رابطات جهوية. 6والية و 48صبعية رياضية ضمن  1410حوايل 
الرياضػػػي  ـ وفػػػاز سػػػا فريػػػق االربػػػاد1963 – 1962وقػػػد نظمػػػا أوؿ بطولػػػة جزائريػػػة لكػػػرة القػػػدـ خػػػبلؿ اؼبوسػػػم 

ـ وفػاز سػا فريػق وفػاؽ سػطيف الػذي مثػل اعبزائػر أحسػن 1963اإلسبلمي للجزائر، ونظما كأس اعبمهوريػة سػنة 
كػػػاف أوؿ لقػػػاء للفريػػػق الػػػوطٍت، وأوؿ منافسػػػة رظبيػػػة   1963سبثيػػػل يف اؼبنافسػػػات القاريػػػة، ويف نفػػػس السػػػنة أي عػػػاـ 

ـ وحصػػػوله علػػػى اؼبيداليػػػة 1975يض اؼبتوسػػػط لسػػػنة للفريػػػق الػػػوطٍت مػػػع الفريػػػق الفرنسػػػي خػػػبلؿ العػػػاب البحػػػر األبػػػ
 الذهبية .

 

 النادي الجزائري لكرة القدم ;  4-1
صبعيػػػة تعػػػٌت باالهتمػػػاـ بالنشػػػاط الرياضػػػي وتسػػػيَت والتنظػػػيم الرياضػػػي يف إطػػػار الًتقيػػػة اػبلقيػػػة وكػػػذا اؼبسػػػتوى بتطػػػوير 

 وجعله يتبلءـ مع مستلزمات وتطلعات اعبماهَت الرياضية .
 طار القانوني للنادي; اإل 5-2-2

ديسػػػػمرب 04اؼبػػػػ:رخ يف  31-90النػػػػادي اعبزائػػػػري لكػػػػرة القػػػػدـ هػػػػو صبعيػػػػة منصػػػػوص عليهػػػػا دبوجػػػػب القػػػػانوف رقػػػػم 
اؼبتعلػػػق بتوجيػػػه اؼبنظومػػػة  1995فيفػػػري 23يف  09 – 95ـ، اؼبتعلػػػق باعبمعيػػػات، ودبوجػػػب األمػػػر رقػػػم : 1990

منػػه، ودبقتضػػى اؼبرسػػـو الرئاسػػي رقػػم  18-17، وخاصػػة اؼبػػواد الوطنيػػة للًتبيػػة البدنيػػة والرياضػػية تنظيمهػػا وتطويرهػػا
 90/118ـ، اؼبتضمن تعيُت أعضػاء اغبكومػة، ودبقتضػى اؼبرسػـو التنفيػذي 1996جانفي 05اؼب:رخ يف  96-01

ـ الػذي وبػدد 1990سػبتمرب 22اؼبػ:رخ يف  284-94ـ اؼبػتمم باؼبرسػـو التنفيػذي رقػم 1990أفريل 30اؼب:رخ يف 

                                                 

،  معهد الًتبية البدنية والرياضية ،دايل إبراهيم مذكرة ليسانسدور الصحافة الرياضية اؼبرئية يف تطوير كرة القدـ اعبزائرية"، "خروف:بلقاسم تلي وآ -1
 .46،47، ص1997،اعبزائر، جواف 
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ـ الػػذي 1994أوت 10اؼبػػ:رخ يف  247-94شػػباب والرياضػػة ودبقتضػػى اؼبرسػـو التنفيػػذي رقػػم صػبلحيات وزيػػر ال
   وبدد صبلحيات وزير الداخلية واعبماعات احمللية والبيئة واإلصبلح اإلداري.

 
    ياكل النادي; 5-2-3

 إف النادي اعبزائري لكرة القدـ يتكوف من اؽبياكل التالية: 
 ة التشريعية يف اؽبيكل التنظيمي للنادي.ػ اعبمعية العامة : وهي اؽبيئ

 ػ مكتب النادي : وهو اعبهاز التنفيذي للنادي.
 ػ رئيس النادي.

 ػ اؼبوظفوف التقنيوف اؼبوضوعوف ربا تصرؼ النادي طبقا للتنظيم الساري اؼبفعوؿ.
 ػ اللجاف اؼبختصة: تعمل على دعم هياكل النادي يف فبارسة مهامه.

 مهام النادي;  4-2-4
 بُت اؼبهاـ الرئيسية للنادي:  من

 ػ االهتماـ بالنشاط الرياضي.
 .FPIV ،PIPYػ تسيَت وتنظيم الرياضة يف إطار الًتبية اػبلقية والروح الرياضية العالية 
 ػ تطوير اؼبستوى وجعله يتبلءـ مع قطاعات اعبماهَت الرياضية .

 1ػ االهتماـ بالتكوين منذ الفئات الصغرى.

 دم ; مدارس كرة الق -5
كػػل مدرسػػة تتميػػز عػػن أخػػرى بأهنػػا تتػػأثر تػػأثَتا مباشػػرا مػػن البلعبػػُت الػػذين يبارسػػوهنا وكػػذلك الشػػروط االجتماعيػػة 

 واالقتصادية، واعبغرافية اليت نشأ فيها يف تاريخ كرة القدـ مبيز اؼبدارس التالية:
 مدرسة أوربا الوسطى ) النمسا، اجملر، التشيك(.  -1
 اؼبدرسة البلتينية. -2
 1أمريكا اعبنوبية. مدرسة -3

 المبادئ األساسية لكرة القدم ; -6
كرة القدـ كأي لعبة من األلعاب ؽبا مبادئها األساسية اؼبتعػددة والػيت تعتمػد يف إتقاهنػا علػى إتبػاع األسػلوب السػليم 

 يف طرؽ التدريب.
عبػة، إف فريػق كػرة القػدـ ويتوقف قباح أي فريق وتقدمه إىل حد كبَت، على مػدى إتقػاف أفػرادا للمبػادئ األساسػية لل

النػاجح هػػو الػػذي يسػػتطيع كػػل فػػرد مػػن أفػػرادا أف يػػ:دي ضػػربات الكػػرة علػػى اخػػتبلؼ أنواعهػػا خبفػػة ورشػػاقة، ويقػػـو 

                                                 

 .1996يونيو  04: اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، قرار وزاري م:رخ يف -1
 . 72، ص  1980عبد الرضباف عيساوي :"سيكولوجية النمو، دار النهضة العربية"، لبناف ،  -1
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بالتمرير بدقة وتوقيف سليم دبختلف الطرؽ، ويكتم الكرة بسهولة ويسر، ويستخدـ ضرب الكػرة بػالرأس يف اؼبكػاف 
 ـ، ويتعاوف تعاونا تاـ مع بقية أعضاء الفريق يف عمل صباعي منسق.والظروؼ اؼبناسبُت ، ووباور عند اللزو 

وصػػحيح أف العػػب كػػرة القػػدـ ىبتلػػف عػػن العػػب كػػرة السػػلة والطػػائرة مػػن حيػػث زبصصػػه يف القيػػاـ بػػدور معػػُت يف 
دئ اؼبلعػػب سػػواء يف الػػدفاع أو يف اؽبجػػـو إال أف هػػذا ال يبنػػع مطلقػػا أف يكػػوف العػػب كػػرة القػػدـ متقننػػا عبميػػع اؼببػػا

األساسػػية إتقانػػا تامػػا ، وهػػذا اؼببػػادئ األساسػػية لكػػرة القػػدـ متعػػددة ومتنوعػػة، لػػذلك هبػػب عػػدـ ؿباولػػة تعليمهػػا يف 
مدة قصَتة، كما هبب االهتماـ سا دائما عن طريق تدريب البلعبُت على ناحيتُت أو أكثر يف كل سبػرين وقبػل البػدء 

 باللعب . 
  ما يلي:وتقسم اؼببادئ األساسية لكرة القدـ إىل

 استقباؿ الكرة.
 احملاورة.
 اؼبهاصبة.

 رمية التماس.
 ضرب الكرة .

 لعب الكرة بالرأس. 
 حراسة اؼبرمى.

 

 قوانين كرة القدم ;-7
إف اعباذبيػػة الػػيت تتمتػػع سػػا لعبػػة كػػرة القػػدـ ، خاصػػة يف اإلطػػار اغبػػر ) اؼبباريػػات الغػػَت الرظبيػػة ، مػػابُت األحيػػاء (     

( 17لتها الفائقػة ، فلػيس شبػة تعقيػدات يف هػذا اللعبػة ومػع ذلػك فهنػاؾ سػبعة عشػرة قاعػدة )ترجع أساسا إىل سهو 
 لسَت هذا اللعبة وهذا القواعد مرت بعدة تعديبلت لكن الزالا باقية إىل حد اآلف.

حيػػػث أف أوىل صػػػيا للثبػػػات األوؿ لقػػػوانُت كػػػرة القػػػدـ، أسػػػندوا إىل ثػػػبلث مبػػػادئ رئيسػػػية جعلػػػا مػػػن اللعبػػػة ؾبػػػاال 
 هي كما يلي: 1982اسعا للممارسة من طرؼ اعبميع دوف استثناء، وهذا اؼببادئ حسب سامي الصفار و 
إف قانوف اللعبػة يبػنح ؼبمارسػي كػرة القػدـ فرصػة متسػاوية لكػي يقػـو بعػرض مهاراتػه الفرديػة، دوف أف  المساواة;ػ    

 يتعرض للضرب أو الدفع أو اؼبسك وهي يعاقب عليها القانوف.
وهػػي تعتػػرب روحػػا للعبػػة خبػػبلؼ اػبطػػورة الػػيت كانػػا عليهػػا يف العصػػور الغػػابرة ، فقػػد وضػػع القػػانوف  مة ;الســالػػػ    

حػػدودا للحفػػػاظ علػػى صػػػحة وسػػػبلمة البلعبػػُت أثنػػػاء اللعػػب مثػػػل ربديػػػد سػػاحة اؼبلعػػػب وأرضػػيتها وذبهيزهػػػا وأيضػػػا 
 إلظهار مهاراهتم بكفاءة عالية. ذبهيز البلعبُت من مبلبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترؾ اجملاؿ واسعا
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وهي إفساح اجملاؿ للحد األقصى من التسلية واؼبتعة الػيت ينشػدها البلعػب ؼبمارسػته للعبػة، فقػد منػع  التسلية ;ػ     
اؼبشرعوف لقانوف كرة القدـ بعض اغباالت اليت ت:ثر على متعة اللعب، وؽبػذا فقػد وضػعوا ضػوابط خاصػة للتصػرفات 

    تصدر من البلعبُت ذباا بعضهم البعض ... غَت الرياضية واليت
 قانوف يسَت اللعبة وهي كاأليت: 17باإلضافة إىل هذا اؼببادئ األساسية هناؾ سبعة عشر 

 ميدان اللعب;  7-1
ـ وال يقػػل عػػػن 100ـ، وال يزيػػػد عرضػػه عػػن 100ـ وال يقػػل عػػن 130كػػوف مسػػتطيل الشػػكل، ال يتعػػػدى طولػػه 

 ـ.60

 الكرة;  7-2
سػػػم، أمػػػا وزهنػػػا فػػػبل يتعػػػدى  68سػػػم، وال يقػػػل عػػػن 71، غطائهػػػا مػػػن اعبلػػػد، ال يزيػػػد ؿبيطهػػػا عػػػن كرويػػػة الشػػػكل

 غ.359غ وال يقل عن 453

 مهمات الالعبين; 7-3
 ال يسمح ألي العب بأف يلبس شيء يكوف فيه خطورة على العب آخر. 

 العبُت احتياطيُت 7، والعب داخل اؼبيداف11عدد البلعبُت: تلعب بُت فريقُت، يتكوف كل منهما من      

 الحكم; 7-4
 يعترب صاحب السلطة ؼبزاولة قوانُت اللعبة بتنظيم القانوف وتطبيقه. 

 مراقبو الخطوط; 7-5
يعُت للمباراة مراقباف للخطوط واجبهما أف يبينا خروج الكرة من اؼبلعب، وهبهػزاف برايػات مػن اؼب:سسػة الػيت تلعػب  

 على أرضها اؼبباراة.

 مدة اللعب; 7-6
د، يضػػاؼ إىل كػػل شػػوط وقػػا ضػػائع، وال تزيػػد فػػًتة الراحػػة بػػُت الشػػوطُت 45شػػوطاف متسػػاوياف مػػدة كػػل منهمػػا  

  دقيقة.15عن 

 ابتداء اللعب; 7-7
يتقػػدر اختيػػار نصػػفي اؼبلعػػب، وركلػػة البدايػػة، ربمػػل علػػى قرعػػة بقطعػػة نقديػػة وللفريػػق الفػػائز بالقرعػػة اختيػػار إحػػدى  

 ية.ناحييت اؼبلعب أو ركلة البدا

                                                 

 .29، ص1982اعبزء األوؿ، جامعة اؼبوصل، العراؽ،  سامي الصفار:"كرة القدـ"، دار الكتب للطباعة والنشر، -1
 . 255، ص  1987علي خليفة اؽبنشري وآخروف : "كرة القدـ" ، ليبيا ،  -2
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 طريقة تسجيل الهدا; 7-8
   وبتسب اؽبدؼ كلما ذبتز الكرة كلها خط اؼبرمى، بُت القائمُت وربا العارضة.  

 التسلل; 7-9
 يعترب البلعب متسلبل إذا كاف أقرب من خط مرمى خصمه من الكرة يف اللحظة اليت تلعب فيها الكرة.   

 األخطاء وسوء السلوك; 7-11
 عمد ارتكاب ـبالفة من اؼبخالفات التالية:يعترب البلعب ـبطئا إذا ت 

 ػ ركل أو ؿباولة ركل اػبصم 
 ػ عرقلة اػبصم مثل ؿباولة إيقاعه أو ؿباولة ذلك باستعماؿ الساقُت أو االكبناء أمامه أو خلفه.

 ػ دفع اػبصم بعنف أو حبالة خطرة.
 ػ الوثب على اػبصم.

 ػ ضرب أو ؿباولة ضرب اػبصم باليد.
 يد بأي جزء من الذراع.ػ مسك اػبصم بال

 ػ يبنع لعب بالكرة باليد إال غبارس اؼبرمى.
 ػ دفع اػبصم بالكتف من اػبلف إال إذا اعًتض طريقه...

 الضربة الحرة; 7-11
حيػػث تنقسػػم إىل قسػػمُت: مباشػػرة وهػػي الػػيت هبػػوز فيهػػا إصػػابة الفريػػق اؼبخطػػئ مباشػػرة، وغػػَت مباشػػرة وهػػي الػػيت ال  

 ها إال إذا لعب الكرة أو ؼبسها العب آخر.يبكن إحراز هدؼ بواسطت

 ضربة الجزاء;  7-12
 تضرب الكرة من عبلمات اعبزاء، وعند ضرسا هبب أف يكوف صبيع البلعبُت خارج منطقة اعبزاء. 

 رمية التماس;  7-13
 عندما زبرج الكرة بكاملها عن خط التماس.

 ضربة المرمى; 7-14
ى يف مػػا عػػدا اعبػػزء الواقػػع بػػُت القػػائمُت ويكػػوف آخػػر مػػن لعبهػػا مػػن الفريػػق عنػػدما ذبتػػاز الكػػرة بكاملهػػا خػػط اؼبرمػػ 

  اؼبهاجم .

                                                 

 . 255علي خليفة اؽبنشري وآخروف :كرة القدـ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 30سامي الصفار:"كرة القدـ"، مرجع سابق، ص  -2
 .177األساسية لؤللعاب اإلعدادية والقانوف الدويل"، مرجع سابق، ص  حسن عبد اعبواد:"كرة القدـ اؼببادئ -3
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 الضربة الركنية ; 7-15
عنػػدما ذبتػػاز الكػػرة بكاملهػػا خػػط اؼبرمػػى يف مػػا عػػدا اعبػػزء الواقػػع بػػُت القػػائمُت ويكػػوف آخػػر مػػن لعبهػػا مػػن الفريػػق  

  اؼبدافع .

 الكرة في اللعب أو خارج اللعب; 7-16
لكرة خارج اؼبلعػب عنػدما تعػرب كلهػا خػط اؼبرمػى أو التمػاس، عنػدها يوقػف اغبكػم اللعػب وتكػوف الكػرة يف تكوف ا 

 1اللعب يف صبيع األحواؿ األخرى من بدء اؼبباراة إىل هنايتها.

 طرق اللعب في كرة القدم ;  -8
ة ذبتمع لتنتهػي إىل غػرض واحػد ، إف لعبة كرة القدـ: لعبة صباعية ولذلك فإف صبيع قدرات البلعبُت ومهاراهتم الفني

وهػػو اؼبصػػلحة العامػػة للفريػػق، وال بػػد أف تناسػػب طريقػػة اللعػػب للفريػػق مػػع اللياقػػة البدنيػػة واؼبسػػتوى الفػػٍت والكفػػاءة 
 الفردية عبميع العيب الفريق.

 (; WMطريقة الظهير الثالث ) 8-1
، وإمبػػػا تػػػداولا منػػذ القػػػدـ وجػػػاءت إف هػػذا الطريقػػػة اسػػػتخدمتها معظػػم الفػػػرؽ وهػػػي ليسػػا يف الواقػػػع وليػػػدة ا ليػػـو

ـ، والغػػرض األساسػػي منهػػا هػػو اؼبراقبػػة الدقيقػػة للػػدفاع عنػػدما يقػػـو اػبصػػم 1925نتيجػػة لتغػػَت مػػادة التسػػلل عػػاـ 
، لذلك تعترب دفاعية أكثر منها هجومية ، ومن اهبابيػات هػذا الطريقػة أهنػا سػهلة الفهػم والتػدريب، وأسػاس  باؽبجـو

ب قلػػب الػػدفاع يعفػػى مػػن التعػػاوف مػػع اؽبجػػـو لينفػػرد  حبراسػػة قلػػب اؽبجػػـو اؼبضػػاد، وبػػذلك العمػػل فيهػػا أف البلعػػ
يصػػبح أحػػد اؼبػػدافعُت ويأخػػذ قلػػب اؽبجػػـو وجناحػػاا مكػػاهنم متقػػدمُت إىل األمػػاـ وعلػػى خػػط واحػػد تقريبػػا، بينمػػا 

عمػػػػل علػػػػى يتخػػػػذ مسػػػػاعدا اؽبجػػػػـو مكاهنمػػػػا خلػػػػف اػبػػػػط األوؿ ويعمػػػػبلف كمسػػػػاعد الػػػػدفاع وتكػػػػوف مهمتهمػػػػا ال
اكتشػػػاؼ ثغػػػرات لتغطيػػػة اػبػػػط األمػػػامي، ويتحمػػػل مسػػػاعدا الػػػدفاع ومسػػػاعدا اؽبجػػػـو اؼبسػػػ:ولية الكاملػػػة يف وسػػػط 

( وهػػذا هػػو السػػبب يف تسػػمية هػػذا  WMاؼبلعػػب، وتكػػوف طريقػػة توزيػػع البلعبػػُت مشػػاسة للحػػرفُت االقبليػػزيُت ) 
كػػػامبل علػػػػى اؼبراكػػػػز الدفاعيػػػػة األخػػػػرى   ( ولػػػػذا يسػػػػتوجب علػػػػى قلػػػب الػػػػدفاع أف يتػػػػدرب تػػػػدريبا WMالطريقػػػة ) 

   ليتمكن من تبادؿ مركزا مع زمبلئه.

 ; 4-2-4طريقة  8-2
ـ، وهبػب علػى الفريػق أف يتمتػع بلياقػة بدنيػة    عاليػة، 1958وهي الطريقة اليت نالا سػا الربازيػل كػأس العػامل سػنة 

اوف بػُت اؽبجػـو والػدفاع، حبيػث يػزداد عػدد وحسن التصرؼ يف أداء اؼبهارات اؼبختلفة ألف هذا الطريقة تتطلب التعػ
 البلعبُت يف كلتا اغبالتُت ) الدفاع، اؽبجـو ( وإشراؾ خط الوسط الذي يعمل على زبلخل دفاع 

  .اػبصم
                                                 

 .177نفس اؼبرجع، ص  -1
رشيد عياش الدليمي و غبمر عبد اغبق :"كرة القدـ،اؼبدرسة العليا ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية"،جامعة  -2

 .36،104،105،ص1997مستغاًل،اعبزائر،
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 ( MMطريقة متوسط الهجوم المتأخر;) 8-3
 لؤلمػػػاـ، ويف هػػذا الطريقػػة يكػػوف اعبناحػػاف اؼبتوسػػط واؽبجػػـو علػػى خػػط واحػػد خلػػف مسػػاعدي اؽبجػػـو اؼبتقػػدمُت

للهجػػـو سمػػا علػػى قلػػب هجػػـو اػبصػػم، وهبػػب علػػى متوسػػط اؽبجػػـو سػػرعة التمريػػرات اؼبفاجئػػة وسػػرعة اعبنػػاحُت 
  للهروب من ظهَتي اػبصم.

 ; 3-3-4طريقة  8-4
سبتاز هذا الطريقة بأهنا طريقة دفاعية هجومية، وتعتمد أساسا على ربرؾ البلعبػُت وخاصػة العػيب خػط الوسػط،     

كػػػن للظهػػػَت أف يشػػػارؾ يف عمليػػػات اؽبجػػػـو علػػػى فريػػػق اػبصػػػم، كمػػػا أف هػػػذا الطريقػػػة سػػػهلة يف الدراسػػػة ومػػػن اؼبم
 وسهلة التدريب.

 ;4-3-3طريقة  8-5
وهػػي طريقػػة هجوميػػة دفاعيػػة تسػػتعمل للتغلػػب علػػى طريقػػة الظهػػَت الثالػػث، وينتشػػر اللعػػب سػػا يف روسػػيا وفرنسػػا، 

  ديد عندما تتواجد الكرة مع خط اؽبجـو أو خط الوسط...ويكوف الفريق سذا الطريقة يف حالة هجـو ش

 الطريقة الدفاعية اإليطالية; 8-6
( بغػػػرض سػػػد اؼبرمػػػى  Helinkouhereraوهػػي طريقػػػة دفاعيػػػة حبتػػػة وضػػػعها اؼبػػدرب اإليطػػػايل ) هيلينكػػػوهَتيرا 

 (. 3-2-4-1أماـ اؼبهاصبُت )

 الطريقة الشاملة;  8-7
 س الوقا ، حيث تعتمد على صبيع البلعبُت يف اؽبجـو والدفاع .وهي طريقة هجومية ودفاعية يف نف

 الطريقة الهرمية ; 8-8
ـ وقػػد ظبيػػا هرميػػة ألف تشػػكيل البلعبػػُت األساسػػيُت يف أرض اؼبلعػػب يشػػبه هرمػػا 1989ظهػػرت يف اقبلػػًتا سػػنة  

، ) حػػػػارس اؼبرمػػػػى، اثنػػػػاف خػػػػط الػػػػدفاع، ثبلثػػػػة خػػػػط الوسػػػػ ط، طبسػػػػة قمتػػػػه حػػػػارس اؼبرمػػػػى وقاعدتػػػػه خػػػػط اؽبجػػػػـو
 مهاصبُت(... 

 متطلبات كرة القدم ; 9

 الجانب البدني ; 9-1
 المتطلبات البدنية لالعب كرة القدم ; 2-2-:
تعػػد اؼبتطلبػػات البدنيػػة للمبػػاراة الركيػػزة األساسػػية الػػيت يبػػٌت عليهػػا مفهػػـو اللياقػػة البدنيػػة لبلعػػب كػػرة القػػدـ، والػػيت     

ن جػػري سػػريع حملاولػػة االسػػتحواذ علػػى الكػػرة قبػػل اػبصػػم، واألداء اؼبسػػتمر تعػد أحػػد أساسػػيات اؼببػػاراة، ؼبػػا تتطلبػػه مػػ

                                                 

 . 36اغبق : "كرة القدـ"،مرجع سابق، ص  رشيد عياش الدليمي و غبمر عبد -1
. 2- Alain Michel : "foot – balle", auditeur précédent, p142 
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دقيقػة، والػذي قػػد يبتػد أكثػػر مػن ذلػك يف كثػػَت مػن األوقػػات وكػذا سػرعة تبػػادؿ اؼبراكػز وتغيػػَت 90طػواؿ زمػن اؼببػػاراة 
  االذباهات، والوثب لضرب الكرة بالرأس وتكرار اعبري لبلشًتاؾ يف اؽبجـو والدفاع بفعالية.

ولذا هبػب أف يتصػف العػب الكػرة بدرجػة عاليػة بكػل مػا ربتاجػه اؼببػاراة والعمػل علػى رفػع كفاءتػه حػىت يػتمكن مػن 
تنفيػػذ اؼبهػػاـ اؼبهاريػػة واػبططيػػة اؼبختلفػػة بفعاليػػة، فقػػد أصػػبح حاليػػا مػػن واجػػب اؽبجػػـو االشػػًتاؾ يف الػػدفاع يف حالػػة 

 ة يف اؽبجـو عند امتبلؾ الفريق للكرة. امتبلؾ الكرة لدى اػبصم، وأيضا من واجب الدفاع اؼبساعد
 (  préparation physiqueاإلعداد البدني لكرة القدم ; )  2-2-2-:
يعترب اإلعداد البدٍل أحد عناصر اإلعداد الرئيسية ، وأوؽبا يف فًتة اإلعداد أو على وجه اػبصػوص، ويقصػد بػه       

عامة واػباصة ورفػع كفػاءة أجهػزة اعبسػم الوظيفيػة وتكامػل كل العمليات اؼبوجهة لتحسُت قدرات البلعب البدنية ال
أدائهػػا، وتػػ:دي تػػدريبات اإلعػػداد البػػدٍل علػػى مػػدار السػػنة بكاملهػػا حيػػث تػػدخل ضػػمن ؿبتويػػات الربنػػامج التدريبيػػة 

 بشكل أساسي من خبلؿ وحدات التدريب اليومية، وقبد نوعُت من اإلعداد البدٍل:
   1إعداد بدٍل عاـ وإعداد بدٍل خاص.

 (  préparation  physique générale )  اإلعداد البدني العام ; 2-2-3-:
هو التطور اعبيد للصفات اغبركية بدوف التوجه إىل رياضػة معينػة ، ويبثػل مرحلػة بسػيطة خاصػة بتطػوير الصػفات     

قاومػػة، القػػوة ، اؼبرونػػة البدنيػة اؽبامػػة الػػذي ىبضػع طيلػػة هػػذا اؼبرحلػػة لتمرينػات موجهػػة إىل تطػػور الصػػفات اغبركيػة، اؼب
...اخ ويسمح لنا هذا النوع من التحضَت البػدٍل مػن دعػم وتقويػة عمػل األجهػزة العضػلية واؼبفصػلية، وكػذا األجهػزة 

  الفيزيولوجية ) اعبهاز الدموي التنفسي و اعبهاز العصيب(.
 (  préparation spécifique)  اإلعداد البدني الخاص ;2-2-4-:
دٍل اػبػػػػاص يقصػػػػد بػػػػه تقويػػػػة أنظمػػػػة وأجهػػػػزة اعبسػػػػم وزيػػػػادة اإلمكانيػػػػات الوظيفيػػػػة والبدنيػػػػة طبقػػػػا اإلعػػػػداد البػػػػ    

ؼبتطلبػػات اؼببػػاراة يف كػػرة القػػدـ، أي تطػػوير الصػػفات اؼبميػػزة لبلعػػب الكػػرة مثػػل العمػػل الػػدوري التنفسػػي ، والسػػرعة 
اؼبميػػزة للسػػرعة للػػرجلُت والرشػػاقة وربمػػل  اغبركيػة وسػػرعة رد الفعػػل ، واؼبرونػػة اػباصػػة والسػػرعة ؼبسػػافات قصػػَتة والقػػوة

 السرعة ...اخ.
مػػػًتا لتحسػػػُت السػػػرعة، أو اعبػػػري ؼبسػػػافة ؿبػػػدودة  30هػػػذا الصػػػفات مرتبطػػػة مػػػع بعضػػػها فمػػػثبل العػػػدو ؼبسػػػافة     

بطريقة التناوب أو تبادؿ اػبطػوة لتطػوير التحمػل الػدوري التنفسػي، وتقػل تػدريبات اإلعػداد البػدٍل اػبػاص يف بدايػة 
ة اإلعػػػػػداد مقارنػػػػػة لئلعػػػػداد العػػػػػاـ، حيػػػػػث تصػػػػػل إىل أعلػػػػى نسػػػػػبة ؽبػػػػػا يف مرحلػػػػة اإلعػػػػػداد اػبػػػػػاص واالسػػػػػتعداد فػػػػًت 

 3للمباريات.

                                                 

 . 23،ص1998حسن أضبد الشافعي:"تاريخ الًتبية البدنية يف اجملتمعُت العريب والدويل" ،منشآت اؼبعارؼ،مصر، -3
 . 70،ص1990،مصر،2رة القدـ"، دار اؼبعارؼ،طأمر اهلل أضبد البساطي :"التدريب واإلعداد البدٍل يف ك -1

2- MICHEL PRADET : "La Préparation physique collection Entraînement" ,INSEP 
publication ,Paris,1997, p22. 

 . 63أمر اهلل أضبد البساطي :"التدريب واإلعداد البدٍل يف كرة القدـ"، مرجع سابق،ص  -3
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 عناصر اللياقة البدنية ;  2-3-:
عامػػة التحمػػل هػػو القػػدرة علػػى مقاومػػة التعػػب والعػػودة إىل اغبالػػة الطبيعيػػة يف أسػػرع وقػػا التحمــل;  2-3-2-:

  فبكن.
ل أحػػد اؼبتطلبػػات الضػػرورية لبلعػػيب كػػرة القػػدـ، ويقصػػد بػػه قػػدرة البلعػػب يف االسػػتمرار واحملافظػػة ويعتػػرب التحمػػ    

علػػى مسػػتواا البػػدٍل والػػوظيفي ألطػػوؿ فػػًتة فبكنػػة مػػن خػػبلؿ تػػأخَت ظهػػور التعػػب النػػاتج أثنػػاء أداء البلعػػب خػػبلؿ 
ل القلػب و الػرئتُت والسػعة اغبيويػة وسػرعة اؼبباراة، وهذا اؼبفهـو يشَت إىل أنبيػة اذبػاا التػدريب أساسػا كبػو تطػوير عمػ

نقل الػدـ للعضػبلت، وكػذلك بإطالػة فػًتة األداء أو العمػل بػدوف أكسػجُت، القػدرة اؽبوائيػة والبلهوائيػة وتظهػر أنبيػة 
التحمػل يف كػرة القػدـ خػبلؿ اؼببػاراة يف إمكانيػة التحػوؿ البلعػب مػن اؽبجػـو للػدفاع والعكػس ، وباسػتمرار مػػع أداء  

 تتطلبه اؼبباراة من إقباز حركي بالكرة أو بدوهنا. كبَت فبا 
 القوة العضلية; 2-3-3-:
تلعػب القػوة العضػػلية دورا بػالا األنبيػػة يف إقبػاز أداء العػػب كػرة القػػدـ خػبلؿ اؼببػػاراة ، وتعػرؼ هػػذا القػوة بقػػدرة     

ات اللياقػة البدنيػة، حيػث البلعب يف التغلب على اؼبقاومات اؼبختلفة أو مواجهتها وهػي واحػة مػن أهػم مكونػات ذ
تػػرتبط دبعظػػم اؼبتطلبػػات البدنيػػة اػباصػػة لبلعػػيب كػػرة القػػدـ وتػػ:ثر يف مسػػتواها، ويتضػػح احتيػػاج  البلعػػب ؽبػػا يف كثػػَت 
مػػن اؼبواقػػف أثنػػاء اللعػػب، كالوثػػب لضػػرب الكػػرة بػػالرأس أو التصػػويب مػػن اؼبرمػػى أو التمريػػرات اؼبختلفػػة وعنػػد أداء 

سرعة اؼبناسبة، كما وبتاج إليها البلعب أيضا يف ما تتطلبه اؼبباراة مػن الكفػاح واالحتكػاؾ ـبتلف اؼبهارات بالقوة وال
اؼبسػػتمر مػػع اػبصػػم لبلسػػتحواذ علػػى الكػػرة أو الرقابػػة احملكمػػة مػػع التغلػػب علػػى وزف اعبسػػم أثنػػاء األداء طػػواؿ زمػػن 

    2 اؼبباراة.
 السرعة;  2-3-4-:

ة اإلنساف علػى القيػاـ باغبركػات يف أقصػر فػًتة زمنيػة ويف ظػروؼ معينػة، تعريفها: نفهم من السرعة كصفة حركية قدر 
  ويفًتض يف هذا اغبالة تنفيذ اغبركة ال يستمر طويبل.

وتعػػػٍت السػػػرعة كػػػذلك القػػػدرة علػػػى أداء اغبركػػػات اؼبتشػػػاسة أو غػػػَت اؼبتشػػػاسة بصػػػورة متتابعػػػة وناجحػػػة يف أقػػػل وقػػػا 
أة اػبصػم أو الفريػق اؼبنػافس بػاؽبجـو إلحػداث تغػَتات يف دفػاع اػبصػم، فبكػن وتتضػح أنبيتهػا يف اؼببػاراة عنػد مفاجػ

مػػن خػػبلؿ سػػرعة أداء التمريػػر والتحػػرؾ وتغيػػَت اؼبراكػػز، وتعتػػرب السػػرعة بكػػل أنواعهػػا مػػن أهػػم اؼبميػػزات العػػب الكػػرة 
  اغبديثة حيث يساهم ذلك يف زيادة فعالية اػبطط اؽبجومية.

 
                                                 

1- AHMED KHELIFI :"L'arbitrage a travers le caractère du football" , ENAL , Alger , 
1990,p107 . 

 . 111أمر اهلل أضبد البساطي :"التدريب واإلعداد البدٍل يف كرة القدـ" ، مرجع سابق ، ص  -2
 . 48، ص  1984قاسم حسن حسُت و قيس ناجي عبد اعببار:"مكونات الصفات اغبركية"، مطبعة اعبامعة، العراؽ.  -3
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 تحمل السرعة ; 2-3-5-:
مػػل السػػرعة بأهنػػا أحػػد العوامػػل األساسػػية لئلقبػػاز لكػػرة القػػدـ ، وتعميػػق قػػدرة البلعػػب علػػى االحتفػػاظ يعػػرؼ رب    

دبعػػػدؿ عػػػايل مػػػن سػػػرعة اغبركػػػة أثنػػػاء تكػػػرار اعبػػػري خػػػبلؿ اؼببػػػاراة ، أي ربمػػػل تػػػوايل السػػػرعات الػػػيت زبتلػػػف شػػػداهتا 
علػػى تكػػرار التجػػارب باالنتقػػاؿ مػػن  حسػػب متطلبػػات مواقػػف اللعبػػة اؼبختلفػػة ، حيػػث تتطلػػب اؼببػػاراة قػػدرة فائقػػة

  مكاف آلخر بأقصى سرعة يف أي وقا خبلؿ زمن اؼبباراة، للقياـ بالواجبات الدفاعية واؽبجومية.
 الرشاقة;  9-2-3-6
تعريفها: هناؾ معاٍل كثَتة حوؿ مفهـو الرشاقة، وربديد مفهـو الرشاقة نظػرا الرتباطهػا الوثيػق بالصػفات البدنيػة     

التقنيػػات مػػن جهػػة أخػػرى ، تعػػرؼ بأهنػػا قػػدرة الفػػرد علػػى تغيػػَت أوضػػاعه يف اؽبػػواء، كمػػا تتضػػمن أيضػػا مػػن جهػػة و 
  عناصر تغيَت االذباا وهو عامل هاـ يف معظم الرياضات باإلضافة لعنصر السرعة.

جسػػمه أو ويػػرى الػػبعض أف الرشػػاقة هػػي القػػدرة علػػى التوافػػق اعبيػػد للحركػػات الػػيت يقػػـو سػػا الفػػرد سػػواء بكػػل أجػػزاء 
 جبزء معُت منه.

ويعترب التعريف الذي يقدمػه) هػوتز (مػن أنسػب التعػاريف اغباليػة ؼبفهػـو الرشػاقة يف عمليػة التػدريب الرياضػي إذ     
 يرى أف الرشاقة هي: 

 أوال : القدرة على إتقاف التوافقات اغبركية اؼبعقدة. 
 . ثانيا : القدرة على سرعة وإتقاف اؼبهارات اغبركية الرياضية

 3 ثالثا : القدرة على سرعة تعديل األداء اغبركي بصورة تتناسب مع متطلبات اؼبواقف اؼبتغَتة.
 المرونة;  2-3-7-:
تعريفهػػػا : هػػػي القػػػدرة علػػػى اقبػػػاز حركػػػات بػػػأكرب سػػػعة فبكنػػػة، وهبػػػب أف تكػػػوف عضػػػلية ومفصػػػلية يف نفػػػس      

 تسميتها منذ الصغر. الوقا، وذلك للحصوؿ على أحسن النتائج، إذ يبدأ الرياضي يف
واؼبرونػػػة هػػػي التناسػػػق اعبيػػػد إلقبػػػاز اغبركػػػة، فأناقػػػة اغبركػػػة هػػػي أحػػػدى العناصػػػر الػػػيت تسػػػمح لنػػػا بالوصػػػوؿ إىل الدقػػػة  
ونبلحظ أف التعب يأيت خباصية قليلػة بالنسػبة للسػرعة يف التمرينػات اػباصػة باؼبرونػة لكػوف أف االقبػاز يكػوف بسػرعة 

   رورية.وال توجد تقلصات عضلية غَت ض
وعادة ما يستخدـ اؼبػدرب سبرينػات اؼبرونػة، خػبلؿ فػًتة التسػخُت، وكػذلك ىبصػص لػذلك جػزء مػن التػدريب وعػادة 

 ما تنفذ سبرينات اؼبرونة يف بداية جرعة التدريب وينصح أف يقـو البلعب بالتمرينات اؼبطاطية
 (stretching .مباشرة بعد هناية جرعة التدريب ،) 5 

                                                 

 .60، 39، ص 2001، مصر، 1حسن السيد أبو عبدا:"االذباهات اغبديثة يف زبطيط وتدريب كرة القدـ"، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط -1
 .200قاسم حسن حسُت و قيس ناجي عبد اعببار:"مكونات الصفات اغبركية، مرجع سابق، ص  -2
 . 110،ص 1994الثالثة عشر ، مصر، ؿبمد حسن عبلوي :"علم التدريب الرياضي"، اؼبطبعة  -3

4- PIRRE WULLACKI ,"Médecine du sport" , édition vigot , paris , 1990 ,p145 . 
 . 395، ص 1994فيزيولوجية التدريب يف كرة القدـ"، دار الفكر العريب ،مصر، "أبو العبل عبد الفتاح وإبراهيم شعبلؿ : -5
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 فسي ; الجانب الن 9-2
يعتػرب اإلعػداد النفسػي أحػد جوانػب  اإلعػداد اؽبامػػة للوصػوؿ بالبلعػب إىل ربقيػق اؼبسػتويات الفنيػة العاليػة ، دبػػا     

يبتلكػػه البلعػػب مػػن السػػمات الشخصػػية ، مثػػل الشػػجاعة واؼبثػػابرة والثقػػة بػػالنفس والتعػػاوف واإلرادة، وكػػذلك القػػدرة 
: التفكػػَت والتػػذكر واإلدراؾ والتخيػػل والدفاعيػػة ربػػا ظػػروؼ التنػػافس علػػى اسػػتخداـ العمليػػات العقليػػة العليػػا مثػػل 

 الصحية، كذلك أصبح اإلعداد النفسي أحد العوامل اؼب:ثرة يف نتائج اؼبباريات ذات اؼبستويات 
ريػػػق اؼبتقاربػػة والػػػيت يشػػتد فيهػػػا التنػػػافس يف أوقػػات اؼببػػػاراة الصػػػعبة، بػػُت الفػػػرؽ اؼبتقاربػػة فنيػػػا وربسػػػم نتػػائج اللقػػػاء للف

 األكثر إعدادا من الناحية النفسية واإلرادية.

 الجانب المهاري;  9-3
يتمثػػػل اإلعػػػداد اؼبهػػػاري يف كػػػرة القػػػدـ يف تعلػػػيم اؼبهػػػارات األساسػػػية الػػػيت يسػػػتخدمها البلعػػػب خػػػبلؿ اؼبباريػػػات     

ؼبهػػاري، دورا كبػػَتا يف واؼبنافسػػات وؿباولػػة إتقاهنػػا وتطبيقهػػا حػػىت يبكػػن ربقيػػق أعلػػى اؼبسػػتويات ، كمػػا يلعػػب األداء ا
ربقيق نتائج إهبابية لصاحل الفريق ، وي:ثر تأثَتا مباشرا يف عمليػة إتقػاف وقبػاح الطريقػة الػيت يلعػب سػا والسػيطرة علػى 

  ؾبريات اللعب واألداء ...

 بعض عناصر الناحية النفسية في كرة القدم ; -11
 تطويرا للناحية النفسية لبلعب وأنبها: هنالك عناصر عديدة هبب أف ينتبه إليها اؼبدرب عند    

 حب الالعب للعبة;  11-1
إف أوؿ مػػػا يضػػػعه اؼبػػػدرب يف اعتبػػػارا هػػػو أف الناشػػػئ وبػػػب اللعبػػػة وهػػػذا اغبػػػب هػػػو الػػػذي يدفعػػػه إىل اجملػػػيء إىل 
اؼبلعػػب وانطبلقػػا مػػن هػػذا هبػػب علػػى اؼبػػدرب أف هبعػػل هػػذا الػػن ء وبػػس بأنػػه يتطػػور وأف هنػػاؾ فائػػدة مػػن حضػػورا 

 ريب.للتد

 الثقة بالنف  ; 11-2
إف بث الثقة يف نفسية البلعب الناشئ ذبعله ي:دي الفعاليات بصورة أدؽ ودبجهود أقل ، ويف نفػس الوقػا فػإف 
هػػذا يػػ:دي الفعاليػػات التعاونيػػة بصػػورة أفضػػل ، ولكػػن هبػػب رباشػػي الثقػػة الزائػػدة والػػيت ال تسػػتند علػػى أسػػس ألهنػػا 

 تظهر على شكل غرور . 

 وتمالك النف  ;التحمل  11-3
إف لعبػػة كػػرة القػػػدـ تلقػػي واجبػػػات كبػػَتة علػػى البلعػػػب ولػػذلك فعليػػػه أف يتحمػػل الضػػغط النفسػػػي الػػذي تسػػػببه 
الفعاليات اؼبتتالية وكثػَتا مػن األحيػاف ال يسػتطيع البلعػب أداء مػا يريػد، وأف اػبصػم يقػـو دبػا ال يرضػاا دبػا ال يرغػب 

 2شاط جزئي أف يتمالك نفسه.لتسجيل إصابة ، ولذلك على البلعب بعد كل ن

                                                 

 .  127غبديثة يف زبطيط وتدريب كرة القدـ"، مرجع سابق، ص حسن السيد أبو عبدا:"االذباهات ا -1
 . 22-21رشيد عياش الدليمي وغبمر عبد اغبق  :"كرة القدـ "،مرجع سابق ، ص -2
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 المثابرة; -11-4
على العب كرة القدـ أف ال يتوقف إذا فشلا فعالية من فعاليته، وعليػه أف يثػابر للحصػوؿ علػى نتيجػة أحسػن،    

   1وإذا استطاع أف يسجل إصابة يف هدؼ اػبصم فإنه هبب أف يستمر على اؼبثابرة لتسجيل إصابة أخرى.

 عدم الخوا(;الجرأة )الشجاعة و  -11-5
تلعب صفة اعبػرأة دورا هامػا يف كػرة القػدـ ، ففػي هػذا األخػَتة تكػوف الكػرة يف حيػازة البلعػب ووبػاوؿ اؼبنػافس      

مهاصبته للحصوؿ عليها ، وهذا يقتضي من اؼبدافع جرأة وشػجاعة والعكػس صػحيح ، وكلمػا أحػس البلعػب بقوتػه 
 ظ اؼبدرب أال تصل هذا اعبرأة إىل االندفاع والتهور. ومقدرته اؼبهارية ازدادت جرأته ولكن هبب أف يبلح

 الكفاح;  -11-6
أصػػػبح اآلف كفػػػاح البلعػػػب لبلسػػػتحواذ علػػػى الكػػػرة إحػػػدى الصػػػفات اإلراديػػػة اؽبامػػػة الػػػيت هبػػػب أف يتصػػػف سػػػا     

 العب الكرة اغبديث، وخاصة العب الدفاع.

 التصميم; -11-7
ق عامػة والبلعػب خاصػة ، فالتصػميم يعػٍت إصػرار البلعػب علػى أداء وهي  صفة أخػرى ؽبػا قيمتهػا يف أداء الفريػ    

واجبهم اؽبجومي والدفاعي يف كل غبظة من غبظات اؼبباراة وعدـ التأثر بالصعوبات اليت تقابله أثناء اؼببػاراة وخاصػة 
يف رفػػع الػػروح إف مل تكػػن نتيجػػة اؼببػػاراة يف صػػاحل فريقػػه ففػػي مثػػل هػػذا اغبالػػة يلعػػب اإلصػػرار والتصػػميم دورا هامػػا 

     اؼبعنوية للفريق . 

 أ داا رياضة كر ة القدم; -11

هبب على مدرب رياضػة كػرة القػدـ أف يقػًتح أهػدا ؼ أساسػية هامػة مػن أجػل تطػوير نفػس الصػفات اػباصػة       
 يف رياضة كرة القدـ ذات الطابع اعبماعي و تلخص هاته األهداؼ األساسية فيما يلي:

 االت الرياضية اعبماعية و التكيف معها.فهم واستيعاب ـبتلف اغب -
 التنظيم اعبماعي مثل: اؽبجـو أو الدفاع وـبتلف أنواع و مراحل اللعب يف كرة القدـ. -
 الوعي بالعناصر و اؼبكونات اعبماعية و الفردية يف رياضة كرة القدـ. -
 ربسُت الوضع و اؼبهارات األساسية سواء اعبماعية أو الفردية يف مستوى اللعب. -
 إعطاء رؤية واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التكنيكي واستيعاب الوضعيات اؼبختلفة.. -

 1إدماج و إدراؾ العبلقات الدفاعية البلزمة اليت تستحق االستيعاب اعبيد مث التنفيذ.

                                                 

 . 22-21رشيد عياش  الدليمي وغبمر عبد اغبق  :"كرة القدـ "، مرجع سابق ، ص -1
 .288مرجع سابق، ص حنفي ؿبمود ـبتار:"األسس العلمية يف تدريب كرة القدـ"، -2
 . 29،ص1984منهاج الًتبية البدنية :"منشورات لوزارة الًتبية الوطنية"، 3
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 خصائص كرة القدم ;  – 12
 تتميز كرة القدـ خبصائص أنبها:"    

 ية يف الرياضات اعبماعية إذ تكتسي طابعا صباعيا.و هي أهم خاص الضمير الجماعي; -2      
 حبيث تشًتؾ فيها عدة أشخاص يف عبلقات وأدوار متكاملة ومًتابطة لتحقيق أهداؼ مشًتكة يف إطار صباعي. -

 : ربدد طبيعة القوانُت يف رياضة كرة القدـ وصفة االتصاؿ اؼبسموح سا مع الزمبلء.النظام -3      
 هذا ما يكسبها طابعا مهما يف تنظيم اللعب بتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانُت.و االحتكاؾ باػبصم و 

تتميػػػز رياضػػػة كػػػرة القػػػدـ بتلػػػك العبلقػػػات اؼبتواصػػػلة بػػػُت الػػػزمبلء يف صبيػػػع خطػػػوط  العالقـــات المتبادلـــة; -4     
ات خػػبلؿ معظػػم الفريػػق إذ تشػػكل كػػبل متكػػامبل دبجهػػود كػػل األعضػػاء وهػػذا بػػدور نػػاتج عػػن التنظيمػػات و التقنيػػ

 فًتات اؼبنافسة.
بػػالنظر لوسػػائل رياضػػة كػػرة القػػدـ.كالكرة واؼبيػػداف وكػػذلك بػػالنظر إىل اػبصػػم والػػدفاع واؽبجػػـو  التنــاف ; -5     

والرمػي كػػل هػػذا العوامػػل تعتػػرب حػػوافز مهمػػة يف إعطائهػػا صػػيغة تنافسػػية حبػػة إذ يبقػػى البلعػػب خػػبلؿ فػػًتة اللعػػب يف 
قبة ربركػات اػبصػم وهػذا مػا يزيػد مػن حػدة االحتكػاؾ باػبصػم ولكػن يف إطػار مسػموح بػه حركة مستمرة ومتغَتة ؼبرا
 وربددا قوانُت اللعبة .

سبتػػاز كػػرة القػػدـ بػػالتغيَت الكبػػَت واؼبتنػػوع يف خطػػط اللعػػب وبنائهػػا وهػػذا مػػرتبط باغبالػػة الػػيت تواجػػه  التغييــر; -6     
 .الفريق خبلؿ اؼبنافسة أي حسب طبيعة اػبصم واؼبنافسة

فبػػا يزيػػد االهتمػػاـ برياضػػة كػػرة القػػدـ هػػو طبيعػػة البطولػػة فيهػػا, إذ يكػػوف فيهػػا برنػػامج البطولػػة  االســتمرار; -:    
 مطوؿ ) سنوي ومستمر (, كل أسبوع تقريبا مقارنة مع الرياضات الفردية اليت ذبري منافستها يف شكل متباعد.

زمبلئػػػه وباؽبػػػدؼ اعبمػػػاعي إال أنػػػه يبلػػػك حريػػػة كبػػػَتة يف : اللعػػػب يف كػػػرة القػػػدـ , رغػػػم ارتباطػػػه ب لحريـــة -8      
اللعب الفردي واإلبداع يف أداء اؼبهارات وهذا مػرتبط بإمكانيػات وقػدرات كػل العػب ) الفرديػة ( إذ أنػه لػيس مقيػد 
بػػأداء تقػػٍت ثابػػا كمػػا هػػو اغبػػاؿ يف أغلػػب الرياضػػات الفرديػػة بػػل لديػػه اغبريػػة يف التفاعػػل والتعػػرؼ حسػػب الوضػػعية 

 .1" يكوف فيها أماـ اػبصم وهذا ما يكسب رياضة كرة القدـ طابعا تشويقيا فبتعا اليت

 القيمة التربوية لرياضة كرة القدم ; -13
تعترب رياضة كرة القدـ من األنشطة اؽبامػة لػدى الشػباب بػالنظر إىل اهتمػامهم الكبػَت وإقبػاؽبم اؼبتزايػد علػى 

تستجيب للعديد من حاجياهتم الضرورية اليت تساعدهم علػى النمػو فبارستها .والشيء الذي يدؿ بوضوح على أهنا 
اعبيػػد واؼبتػػوازف إطبلقػػا مػػن هػػذا لػػوحظ أنػػه مػػن الضػػروري توضػػيح التأشػػَتات اإلهبابيػػة ؽبػػذا الرياضػػة والػػيت ال تقتصػػر 
علػػػػى جانػػػػب معػػػػُت فحسػػػػب بػػػػل تشػػػػمل عػػػػدة جوانػػػػب عنػػػػد الفػػػػرد منهػػػػا اعبانػػػػب و البػػػػدٍل  و الصػػػػحي و العقلػػػػي 

 عي والًتبوي, ومن هذا التأثَتات نذكر ما يلي:واالجتما

                                                 
فسم الًتبية البدنية والرياضية جامعة  مذكرة ليسانس، زيداف وآخروف :"األبعاد الًتبوية للرياضات اعبماعية للفرؽ الرياضية لفئة األشباؿ و األواسط" , 1

 .   46,ص 1995اعبزائر 
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تسػػاهم كػػرة القػػدـ يف تطػػوير اعبانػػب البػػدٍل للشػػباب و ذلػػك بتحسػػُت و تطػػوير العديػػد مػػن الصػػفات البدنيػػة   -    
 كالسرعة، القوة, التحمل, اؼبرونة, الرشاقة, اػبفة واؼبقاومة وهي صفات ذبعل الشباب يتمتع بالصحة اعبيدة . 

ا مػن ربسػُت الصػفات البدنيػة اؼبػذكورة فإهنػا ربسػن مػن قػواـ اعبسػم , فبػا يعطػي للشػباب مظهػرا صبػيبل انطبلق -    
يسػػمح ؽبػػم بػػالتخلص مػػن اإلحسػػاس بػػالنقص الػػذي يػػنجم عػػن الضػػعف البػػدٍل واؼبظهػػر الغػػَت مبلئػػم وهػػذا اعبانػػب 

 للظهور بأحسن صورة . مهم جدا , فبا أدى بالشباب اؼبراهق باػبصوص إىل االهتماـ به ألنه دائما يطمح
 هي وسيلة مهمة يف تربية الروح اعبماعية واحًتاـ اآلخرين .-    
 بصفتها نشاطا صباعيا, فهي زبلص الرياضي من العمل لصاحل اػباص وتدفعه للعمل لصاحل اعبماعة. -    
 ا داخل الفريق.تكسب البلعب اإلحساس باؼبس:ولية , واالعتماد على النفس انطبلقا من القياـ بدور  -    
تسػػػاهم مسػػػانبة فعالػػػة يف توسػػػيع عبلقػػػات الصػػػداقة بػػػُت الشػػػباب انطبلقػػػا مػػػن احتكػػػاكهم يبعضػػػهم الػػػبعض  -    

 خبلؿ اؼبنافسة.
 تريب لدى الشباب القدرة على التقييم الذايت, إف من خبلؿ وجود البلعب ضمن صباعة الزمبلء. -    
 كانته الشخصية بينهم من صبيع اعبوانب.يستطيع مقارنة نفسه باآلخرين وربديد م -    
 تنمي عنه روح تقبل النقد, واالعًتاؼ باػبطأ, من احًتاـ قرارات اؼبدرب واغبكاـ وحىت آراء الزمبلء. -    
 تساهم يف تنمية صفيت الشجاعة واإلدارة, من خبلؿ تعود البلعب على منافسة اػبصم أثناء اؼبباريات  -    

 جل واألنانية.وزبلصه من الًتدد واػب
 تعود البلعب على النشاط واغبيوية وتبعدا عن الكسل واػبموؿ. -    
 تريب البلعب على االنضباط والنظاـ من خبلؿ التزامه بربنامج التدريب واؼبنافسة اؼبستمرة. -    
 ب الصحي إذتساهم يف توجيه الطاقة الزائدة عند الشباب توجيها سليما يعود بالفائدة خاصة من اعبان  -    

سبػػػػػتص مػػػػػا لػػػػػديهم مػػػػػن فػػػػػائض يف الطاقػػػػػة, الشػػػػػيء الػػػػػذي يسػػػػػاهم يف التخفػػػػػيض مػػػػػن دوافعهػػػػػم اؼبكبوتة)اعبنسػػػػػية          
 والعدوانية ( واليت قد تكوف سببا يف الكثَت من التصرفات السيئة إذا ما تركا من غَت ضبط وتوجيه.

 قف العديدة واؼبتغَتة اليت تصادؼ البلعب أثناءتساعد على تنمية الذكاء والتفكَت وهذا انطبلقا من اؼبوا -
اؼبنافسػة إذ يف الكثػَت مػن اغبػاالت هبػد البلعػب نفسػه ؾبػػربا علػى اسػتعماؿ ذكائػه يف التغلػب علػى اػبصػم فبػا هبعلػػه 

 1يف كل مرة يفكر يف اغبل حسب الوضعية اليت تصادفه.

 أ مية كرة القدم في المجتمع; -14
وأنبيػػة بالغػػة بػػُت أفػػراد اجملتمػػع،إذ تعتػػرب وسػػطا جيػػدا غبػػدوث التواصػػل االجتمػػاعي بػػُت  إف للرياضػػة دور كبػػَت        

 أفرادا ولعبة كرة القدـ على اعتبار أهنا الرياضة األكرب صباهَتية فإهنا ت:دي عدة أدوار يبكن أف نلخصها فيما يلي:

                                                 
 .49، مرجع سابق،صمذكرة ليسانس زيداف وآخروف :"األبعاد الًتبوية للرياضات اعبماعية للفرؽ الرياضية لفئة األشباؿ و األواسط،" - 1
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شػبكة واسػعة مػن العبلقػات بشػىت  شػاءالعػوف يف إن لعبػة كػرة القػدـ كنظػاـ اجتمػاعي تقػدـ لنػا*الدور االجتماعي;  
الطرؽ وـبتلف أنواعها، كالتعاوف واؼبثابرة، التماسك والتكافل زيادة على منح فرصة التعارؼ وما ينتج عنه مػن ميػزة 
 اغبب والصداقة والتسامح...اخ، كما تعمل هذا اللعبة الرياضية على تكوين ثقافة شخصية متزنة للفرد اجتماعيا.

تلعب كرة القدـ دورا هاما يف سد الفػراغ القاتػل الػذي يعػاٍل منػه األفػراد كمػا تلعػب دورا التربوي;  *الدور النفسي 
فبيػػزا أيضػػا يف ترقيػػة اؼبسػػتوى الًتبػػوي واألخبلقػػي للشػػخص كوهنػػا أخػػبلؽ يف مبػػدئها قبػػل كػػل شػػيء،نذكر مػػن أهػػم 

النزيهػػة واكتسػػاب اؼبواطنػػة الصػػاغبة وتقبػػل الصػػفات األخبلقيػػة اؼبتمثلػػة يف الػػروح الرياضػػية وتقبػػل اآلخػػرين ونتػػائجهم 
 القيادة والتمثيل من الغَت.

ــــدور االقتصــــادي;* بػػػػاختبلؼ القطاعػػػػات األخػػػػرى فػػػػاف القطػػػػاع الرياضػػػػي الينفصػػػػل عػػػػن اؼبػػػػ:ثرات االقتصػػػػادية ال
" عػػامل اجتمػػاع الرياضػػة ســتوفيك وؾبرياهتػػا، حيػػث ظهػػرت دراسػػات متعػػددة حػػوؿ اقتصػػاديات الرياضػػة ويعتقػػد "

دية، إف تكامل النشاط الرياضي مػع اؼبصػاحل االقتصػادية،قد أدى إىل اكتسػاب الرياضػة ؼبكانػة رفيعػة وعاليػة يف اؽبولن
اغبيػػاة االجتماعيػػة وباعتبػػار كػػرة القػػدـ أهػػم هػػذا الرياضػػات فػػدورها االقتصػػادي يتجسػػد يف اإلشػػهار والتمويػػل وكػػذا 

 ىل أسعار البلعبُت واؼبدربُت...اخمداخيل اؼبباريات والنافسات على كل اؼبستويات باإلضافة إ
دبػػػػػا أف لعبػػػػػة كػػػػػرة القػػػػػدـ تعتػػػػػرب الػػػػػرقم األوؿ يف سػػػػػجل ترتيػػػػػب الرياضػػػػػات الشػػػػػعبية ومناصػػػػػرة * الـــــدور السياســـــي; 

وفبارسة،جعل من ـبتلػف اؽبيئػات السياسػية،كما لعبػا هػذا الرياضػة يف كسػر اغبساسػيات واغبػواجز السياسػية بػُت 
القارية والدولية ونزع الصراعات واػببلفات جانبػا ومثػاؿ ذلػك التقػاء منتخػب أمريكػا  الدوؿ واعبمع بينهم يف احملافل

 1وإيراف يف موندياؿ بفرنسا رغم اعبمود السياسي بُت البلدين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .132،133،ص1996أمُت أنور اػبويل :"الرياضة واجملتمع،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب"،الكويا، - 1
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 صه;خال
طريقة  إف التطورات اليت عرفتها كرة القدـ عرب مراحل التاريخ سواء يف أرضية اؼبيداف اليت يلعب عليها أو يف       

فبارستها ، استوجب من القائمُت عليها استخداـ قوانُت وميكانيزمات جديدة تتماشى والشكل اعبديد ؽبا ،  كما 
أف البلعب نفسه أصبح ملزما خبوض التدريبات البلزمة من أجل أداء الدور اؼبطلوب منه يف اؼبباريات سواء من 

حسب وضعيته، واؼبكاف الذي يلعب  فيه ، ويسهر على ذلك  الناحية البدنية أو النفسية أو اعبانب التكتيكي كل
اؼبدرب وبعض ألؤلخصائيُت الذين يتابعوف هذا البلعب باستمرار قبل وبعد اؼبباراة ، باإلضافة إىل اإلعداد 
التكتيكي والبدٍل والنفسي ؽبذا البلعب من أجل أداء مقبوؿ يف اؼبيداف واػبروج بنتيجة مشرفة من اؼبباراة ، 

جب على البلعب أف يكوف على درجة ال بأس سا من التوافق النفسي حىت يستطيع أف يتابع اللعب خبلؿ يستو 
 الوقا احملدد بعزيبة ووتَتة سليمة خاصة إذا علمنا أف كرة القدـ هي لعبة اؼبفاجآت وكل االحتماالت.
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 الفصل الثاىي :

االىتقاء يف اجملال 

 الرياضي
 
 

 



  االنتقاء يف اجملال الرياضي ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــالفصـل الثاني    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

34 

 

 تمهيد; 
قػػاء الفػػرد اؼبناسػػب لنػػوع النشػػاط الرياضػػي اؼبمػػارس هػػو اػبطػػوة األوىل كبػػو الوصػػوؿ إىل اؼبسػػتوى البطولػػة، إف انت

لػػذلك اذبػػه اؼبتخصصػػوف يف األنشػػطة الرياضػػية اؼبختلفػػة إىل ؿباولػػة ربديػػد اؼبواصػػفات الضػػرورية اػباصػػة بكػػل نشػػاط 
رهم مػع الرياضػة ومػن اؼبعلػـو أف توجيػه الناشػئُت على حدي، الف عملية االنتقاء اعبيد للناشئُت وهم يف بدايػة مشػوا

 إىل نوع الرياضة العالية.
مشكلة االنتقاء من أهم اؼبوضوعات اليت القا اهتماما كبَتا يف السنوات األخػَتة، ألهنػا تسػتهدؼ يف  دكما تع

ائج مرضػػية والفػػوز اؼبقػػاـ األوؿ االختيػػار األفضػػل ؼبمارسػػة الرياضػػة علػػى أمػػل الوصػػوؿ إىل مسػػتويات عليػػا لتحقيػػق نتػػ
 بالبطوالت احمللية والدولية.

وظهػػػرت اغباجػػػة إىل عمليػػػة االنتقػػػاء نتيجػػػة وجػػػود فػػػروؽ فرديػػػة بػػػُت األفػػػراد يف صبيػػػع اعبوانػػػب البدنيػػػة والعقليػػػة 
اعبوانػػػب اؼبختلفػػػة اؼبناسػػػبة ؼبمارسػػػة  موالنفسػػػية .......اخ، فبػػػا يسػػػتوجب اختيػػػار أفضػػػل األفػػػراد الػػػذين تتػػػوفر فػػػيه

 الرياضة. 
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 مفهوم االنتقاء; -1
هػػو األسػػلوب العلمػػي والتخطػػيط اؼبػػدروس للوصػػوؿ إىل أفضػػل اػبامػػات اؼببشػػرة بالنجػػاح اؼبسػػتقبلي، وأيػػا كانػػا 

     اإلمكانيات اؼبادية والبشرية اؼبتوافرة فإهنا لن ذبدي نفعا إذا مل توجه عرب عناصر بشرية مبشرة بنجاح.
 " اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع دبقومات النجاح يف نشاط رياضي معُت "ويعرؼ االنتقاء بأنه

 مفهوم االنتقاء في المجال الرياضي; -2
االنتقػػػاء الرياضػػػي هػػػو عمليػػػة اختيػػػار انسػػػب العناصػػػر مػػػن بػػػُت الرياضػػػيُت فبػػػن يتمتعػػػوف باسػػػتعدادات و قػػػدرات 

من تتوفر لديهم الصبلحية ويبكػن التنبػ: ؽبػم بػالتفوؽ يف خاصة تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي أي اختيار 
  ذلك النشاط.

بينما يرى البعض األخر بأنه  " عمليػة يػتم فيهػا اختيػار أفضػل العناصػر مػٌت البلعبػُت أو البلعبػات مػن خػبلؿ عػدد  
   4كبَت منهم خبلؿ برنامج زمٍت يتوافق و مراحل برامج اإلعداد.

 أ مية عملية االنتقاء; -3
بصفة عامة اختيار ألفضل الرياضيُت ؼبمارسة نشاط رياضػي معػُت و تستهدؼ عملية االنتقاء يف اجملاؿ الرياضي 

الوصػػػوؿ إىل مسػػػتويات عليػػػا يف هػػػذا النشػػػاط وقػػػد ظهػػػرت اغباجػػػة إىل هػػػذا العمليػػػة نتيجػػػة اخػػػتبلؼ البلعبػػػُت يف 
إمكانيػات وصػوؿ الرياضػي إىل اؼبسػتويات العليػا  استعداداهتم النفسية والبدنية والعقلية وقػد أصػبح مػن اؼبسػلم لػه أف

يف اجملاؿ الرياضي تصبح أفضل إذا أمكن من البداية انتقػاء الرياضػي وتوجيهػه إىل نػوع الرياضػة اؼبناسػبة والػيت تػتبلءـ 
مػػع اسػػتعداداته وقدراتػػه اؼبختلفػػة و التنبػػ: بدقػػة دبػػدى تػػأثَت عمليػػة التػػدريب علػػى مبػػو وتطػػوير تلػػك االسػػتعدادات و 
القػػػدرات بطريقػػػة فعالػػػة سبكػػػن البلعػػػب مػػػن ربقيػػػق التقػػػدـ اؼبسػػػتمر يف نشػػػاطه الرياضػػػي وذلػػػك هػػػو جػػػوهر عمليػػػة 

   االنتقاء.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 - ف االنتقاء يف اجملاؿ الرياضي، أكاديبية كرة القدـ". أنظر هاشم اضبد سليماف. "مقالة بعنواhttp www badnia.net 8من  1ص. 
 - 1999القاهرة،  2ؿبمد ؿبمود عبد الداَل، ؿبمد صبحي حسنُت: اغبديث يف كرة السلة، األسس العلمية والتطبيقية، دار الفكر العريب، ط ،
 . 196ص
 - 13، ص2002نتقاء الرياضيُت، القاهرة، اؽبيئة العامة اؼبطابع األمربية، ؿبمد لطفي طه: األسس النفسية ال  . 
4 - ،19، ص2003هدى ؿبمد ؿبمد اػبضري: التقنيات اغبديثة النتقاء اؼبوهبُت الناشئُت يف السباحة، اؼبكتبة اؼبصرية  . 

 - .هاشم أضبد سليماف: اؼبرجع نفسه 
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  دا عملية االنتقاء; -4
 يشَت عادؿ عبد البصَت"أف اؽبدؼ من عملية االنتقاء مايلي:

 .االكتشاؼ اؼببكر للموهوبُت يف ـبتلف األنشطة الرياضية 

 بُت يف فبارسة األنشطة الرياضية إىل اجملاالت اؼبناسبة لقدراهتم وميوؽبم.توجيه الراغ 

 .ربديد الصفات النموذجية لكل نشاط 

 .تكريس الوقا واعبهد و التكاليف يف تدريب من يتوقع ؽبم ربقيق اؼبستويات العالية 

 ."توجيه عملية التدريب لتنمية وتطوير البلعب يف ضوء ما هبب الوصوؿ إليه
 

 الواجبات المرتبطة باالنتقاء الرياضي; -5
التحديػد اعبيػد للصػػفات النموذجيػة الػيت يتطلبهػػا نػوع النشػاط الرياضػػي ويػتم ذلػك مػػن خػبلؿ وضػع مبػػاذج  .1

 ألفضل مستوى من الرياضيُت يف كل نوع من النشاط الرياضي حىت يبكن االسًتشاد منها يف عملية االنتقاء.

قاء حيث أننا إذا مل نسػتطع التنبػ: باالسػتعدادات الػيت مل يبكػن التعػرؼ التنب: ويعترب من أهم واجبات االنت .2
 عليها يف اؼبراحل األوىل)مراحل اكتشاؼ اؼبواهب( فبل فائدة من عملية االنتقاء.

 العمل على رفع فاعلية عمليات االنتقاء من خبلؿ إجراء األحباث والدراسات اؼبتخصصة. .3

نتقاء وذلك يف ضوء األسس العلمية دبختلف جوانبها.مراعاة التنظيم اعبيد ػبطوات عملية اال .4
 

 أنواع االنتقاء في النشاط الرياضي; -6
هتػػدؼ عمليػػة االنتقػػاء يف اجملػػاؿ الرياضػػي دراسػػة أوجػػه النشػػاط البػػدٍل والنفسػػي الػػيت يشػػًتؾ فيهػػا أفػػراد اجملتمػػع 

دريب، ومػػن ضػػوء األهػػداؼ السػػابقة يبكػػن صبيعػػا، أي أوجػػه الشػػبه بينهمػػا كػػاإلدراؾ والتفكػػَت والتػػذكر والػػتعلم والتػػ
 إجراء أنواع االنتقاء إىل:

 .االنتقاء بغرض التوجيه إىل اللعبة الرياضية اليت تناسب اؼبواهب 

 .االنتقاء لتشكيل الفرؽ اؼبتجانسة ومن هنا يتطلب استخداـ الدراسات النفسية للفرؽ الرياضية 

 ذوي اؼبستويات العليا. االنتقاء للمنتخبات القومية من بُت الرياضيُت 

 1986ويػػرى ؿبمػػد لطفػػي طػػه:"أف أنػػواع االنتقػػاء الرياضػػي تنقسػػم إىل أربعػػة أنػػواع كمػػا حػػددها "بوعبوكوفػػا"  -
 وهي:

  االنتقاء بغرض االستدالؿ على نوع النشاط الرياضي اؼبناسب للمبتػدئ، وفيػه ينصػح الوالػدين بػالتعرؼ
امهم ؼبمارسػة ؾبموعػة مػن األنشػطة الرياضػية اؼبتشػاسة على قػدرات أبنػائهم مػن خػبلؿ إتاحػة الفرصػة أمػ

                                                 
 - 37، ص2002، 1اضي بُت األسلوب التقليدي والتقنية اغبديثة يف ؾباؿ التدريب"، اؼبركز العريب للنشر، طوبي السيد اغباوي:"اؼبدرب الري-
38. 
 - 18-17ؿبمد لطفي طه: مرجع سابق، ص. 
 - ر قاسم حسن حسُت وفتحي اؼبهشه  يوسف:"اؼبوهوب الرياضي ظباته وخصائصه يف ؾباؿ التدريب الرياضي" دار الفكر للطباعة والنش

 .95، ص1999، عماف، األردف، 1والتوزيع، ط
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وليسا نشػاطا لذاته)ؾبموعػة األلعػاب اعبماعيػة، ؾبموعػة اؼبنػازالت الفرديػة، ؾبموعػة األنشػطة الدوريػة، 
 ؾبموع األنشطة ذات التوافق الصعب(.

 نتقػػاء يف االنتقػاء بغػػرض الكشػف عػػن االسػتعدادات اػباصػػة للعبػة لػػدى الطفػل الناشػػئ، وهبػري هػػذا اال
اؼبراحػػل األساسػػية مػػن اإلعػػداد طويػػل اؼبػػدى ضػػمانا لتحقيػػق أفضػػل النتػػائج الرياضػػية يف نشػػاط رياضػػي 

 معُت.

  االنتقػػاء بغػػرض تشػػكيل فريػػق )صباعػػة( رياضػػي لبلشػػًتاؾ يف اؼبنافسػػات كمجموعػػة متجانسػػة كتشػػكيل
علػػى ذبنػب الكثػػَت مػػن  فػرؽ األلعػػاب اعبماعيػة وفػػرؽ التجػػذيف...اخ، ويسػاعد هػػذا النػػوع مػن االنتقػػاء

 اؼبشكبلت اؼبرتبطة بالتوافق النفسي اليت قد تنشأ بُت أعضاء الفريق.

  االنتقػػاء سػػدؼ تشػػكيل اؼبنتخبػػات الرياضػػية علػػى اؼبسػػتوى القػػومي واالوؼبػػيب مػػن بػػُت ؾبمػػوع البلعبػػػُت
عبػػػُت مػػػن ذوي اؼبسػػػتويات العليػػػا، وتكمػػػن صػػػعوبة هػػػذا النػػػوع مػػػن االنتقػػػاء يف التقػػػارب بػػػُت هػػػ:الء البل

1حيث اؼبستوى واغبالة التدريبية.
 

 مراحل االنتقاء الرياضي; -7
 مرحلة انتقاء الرياضي;  7-1

اهتمػػػاـ اكػػػرب عػػػدد فبكػػػن مػػػن األطفػػػاؿ الناشػػػئُت واؼبوهػػػوبُت كبػػػو إمكانيػػػة فبارسػػػة  ؿباولػػػة جػػػذب تعػػػٍت هػػػذا اؼبرحلػػػة
اضػية وذلػك مػن خػبلؿ االختبػارات الػيت ذبػري الفعاليات الرياضية، ويتم ذلػك مػن خػبلؿ السػباقات واؼبنافسػات الري

 8-6عليهم لغرض التعرؼ على مستويات ومعدالت مبوهم البدٍل واؼبهػاري، وتنحصػر هػذا اؼبرحلػة بالفئػة العمريػة)
سنوات( لغرض فحصهم وانتقاء من تتوفر لديهم اؼبتطلبات األساسية للفعاليات الرياضية مسػتعينا بالوسػائل الفعالػة 

 التالية:
 حظة الًتبوية.اؼببل 

 .االختبارات 

 .اؼبسابقات واحملاورات التجريبية 

 .الدراسات والفحوص النفسية 

 .الفحوص الطبية والبيولوجية 

 مرحلة الفحص المتعمق; 7-2
وتعٍت هذا اؼبرحلة تعميػق الفحػص بالنسػبة للناشػئُت الػذين يرغبػوف يف التخصػص يف نشػاط رياضػي ؿبػدد، وتبػدأ 

( أشػػهر مػػن بػػدء اؼبرحلػػة األوىل، ويػػتم االنتقػػاء ؽبػػذا اؼبرحلػػة اؼبتعمقػػة 96إىل  93اوح بػػُت )هػػذا اؼبرحلػػة بعػػد فػػًتة تػػًت 

                                                 
1 - 19-18ؿبمد لطفي طه: مرجع سابق، ص. 
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وفقػػػا للمرحلػػػة التمهيديػػػة، بتسػػػجيل الناشػػػئُت دبركػػػز األنديػػػة واؼبػػػدارس بغػػػرض التػػػدريب وزبضػػػع هػػػذا اؼبرحلػػػة لػػػنفس 
 الوسائل اؼبستخدمة للمرحلة األوىل يف االنتقاء.

 مرحلة التوجيه الرياضي; 7-3
سػػػػنة( ىبضػػػػع الناشػػػػئُت إىل دراسػػػػة مسػػػػتديبة طويلػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ الوسػػػػائل  15إىل  12وتشػػػػمل الناشػػػػئُت بعمػػػػر)

اؼبسػػتخدمة يف االنتقػػاء الػػذي سػػبق ذكػػرا يف اؼبرحلػػة األوىل لغػػرض التحديػػد النهػػائي للتخصػػص الفػػردي إذ تعػػد هػػذا 
 اؼبرحلة مرحلة بطولة يف بعض الفعاليات الرياضية كالسباحة، اعبمباز.

 مرحلة انتقاء المنتخبات; 7-4
تعػػػٍت هػػػذا اؼبرحلػػػة انتقػػػاء الناشػػػئُت الشػػػباب للمنتخبػػػات الوطنيػػػة فبػػػن تتػػػوفر فػػػيهم اؼبواصػػػفات البدنيػػػة، النفسػػػية، 

سػنة(، وزبضػع إىل نفػس  18إىل 15العقلية واؼبهارية من مراكز األندية الرياضية، وتنحصر هػذا الفئػة العمريػة بػُت )
 تقاء الرياضي للمرحلة األوىل.الوسائل اؼبستخدمة يف االن

 ويرى الدكتور"وبي السيد اغباوي" أف عملية االنتقاء تتمثل يف ثبلث مراحل هي: -
 المرحلة األولى االنتقاء المبدئي;  -أ
وهتدؼ هاته اؼبرحلة إىل ربديد اغبالػة الصػحية العامػة، ربديػدا دقيقػا مػن خػبلؿ الكشػف الطػيب الشػامل علػى صبيػع  

 اغبيوية للناشئ، وكذلك ربديد اػبصائص اعبسمية والوظيفية والسمات الشخصية اػباصة به. أجهزة اعبسم
 المرحلة الثانية االنتقاء الخاص; -ب
وهتػػدؼ هػػذا اؼبرحلػػة إىل انتقػػاء أفضػػل العناصػػر الناشػػئُت مػػن بػػُت مػػن قبحػػوا يف اؼبرحلػػة األوىل، وتػػوجيههم إىل نػػوع  

مع إمكانياهتم وقدراهتم، ويف هذا يكػوف الناشػئ قػد مػر بفػًتة تػدريب كافيػة  النشاط الرياضي اؼبناسب والذي يتبلءـ
 ال تقل عن مدة عاـ.

 المرحلة الثالثة االنتقاء التأ يلي; -جـ 
هتػػدؼ هػػذا اؼبرحلػػة إىل ربديػػد أفضػػل العناصػػر بعػػد تػػدريبهم وذلػػك لتحقيػػق اؼبسػػتويات العاليػػة، ويكػػوف الًتكيػػز يف  

عدادات اػباصػػة لػػدى الناشػػئ والػػيت تتغلبهػػا الرياضػػة اؼبمارسػػة، كمػػا ي:خػػذ يف االعتبػػار هػػذا اؼبرحلػػة إىل تنميػػة االسػػت
 قياس اعبانب االجتماعي والنفسي كالثقة بالنفس والشجاعة يف ازباذ القرارات.
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 العوامل النفسية ودور ا في عملية االنتقاء; -8
 المجال الرياضي;عملية انتقاء المو وبين في  يدور العوامل النفسية ف 8-1

إف العوامػػػل النفسػػػية تعػػػٍت اؼبقػػػدرة يف اسػػػتثمار اؼبميػػػزات اعبسػػػدية والوظائفيػػػة واغبركيػػػة حسػػػب درجػػػة اعبهػػػد الػػػيت 
ربتاجها الرياضية اؼبعنية، ونظرا لتعدد األنشطة الرياضية، فقد أصبح لكل نشاط رياضي متطلباته النفسية الػيت ينفػرد 

األخػػرى، سػػواء بالنسػػبة لطبيعػػة اؼبهػػارات اغبركيػػة أو القػػدرات اػبططيػػة اؼبطلوبػػة سػػا عػػن غػػَتا مػػن األنشػػطة الرياضػػية 
لتنفيػػذا، أو بالنسػػبة ؼبػػا يتطلبػػه النشػػاط مػػن عمليػػات عقليػػة، أو بالنسػػبة ؼبػػا ينبغػػي أف يتميػػز بػػه الرياضػػي مػػن ظبػػات 

ل، و العوامػل الوجدانيػة مػن أهػم ، رد الفعػنفسية معينة وتعد القػدرات العقليػة مثػل االنتبػاا، اإلدراؾ، الػذكاء، التوقػع
اؼبوضػػػوعات الػػػيت هبػػػب االهتمػػػاـ سػػػا وذلػػػك للػػػدور الكبػػػَت الػػػذي ت:ديػػػه يف السػػػلوؾ اغبركػػػي ويف انفعػػػاالت الرياضػػػي 
واسػػتجاباته خػػػبلؿ اشػػػًتاكه يف النشػػػاط الرياضػػػي، إذا أف اسػػػتخداـ القػػػدرات العقليػػػة و العوامػػػل الوجدانيػػػة مػػػن وإىل 

     الرياضية. تاؼببذوؿ من قبل الرياضي سواء يف التدريب أو يف اؼبنافسا أقصى درجة يزيد من اجملهود
ويف اجملػػاؿ االنتقػػاء فتحتػػل العوامػػل النفسػػية أنبيػػة واسػػعة يف مراحػػل االختبػػار اؼبختلفػػة فهػػي سبثػػل مقياسػػا وم:شػػرا 

 ز العايل.لتحقيق االقبا ليبكن من خبلؽبا التنب: بقدرة الرياضي اؼبوهوب وإمكانياته يف اؼبستقب
ويػ:دي التشػخيص النفسػي دورا مهمػا خػبلؿ مراحػل االختبػار اؼبختلفػة سػدؼ تقػوَل اػبصػائص النفسػية للناشػػئ 
اؼبوهوب، ومدى استعداداته للمنافسة، وترتبط هذا اػبصائص و االستعدادات باؼبتطلبات النفسية ؼبمارسة النشػاط 

سػػية بعمليػػة انتقػػاء اؼبػػوهيُت يف اجملػػاؿ الرياضػػي بالنقػػاط الرياضػػي الػػذي يتخصػػص فيػػه الرياضػػي، وربػػدد العوامػػل النف
 بالتالية:

 السمات الشخصية الرياضية; -أ
لكل رياضي شخصيته اؼبتميزة عن وزمبلئه على الرغم من اتفاقه معهم يف بعػض اعبوانػب لكػن عنػد تنػاوؿ البنيػة 

 ويبكن تقسيم هذا السمات إىل:الكلية لسمات وخصائص شخصية اؼبوهوب قبدا ـبتلفا عن أقرانه بالشخصية ، 
 سمات عقلية و معرفية; -ب

 –السػػػمعي -وهػػػي تػػػرتبط بالػػػذكاء و القػػػدرات العقليػػػة وإدراؾ الرياضػػػي للعػػػامل اػبػػػارجي )قػػػدرات اإلدراؾ البصػػػري
 اغبركي (

 سمات انفعالية ووجدانية; -جـ
وب مواجهتػه للمواقػف االجتماعيػة و وأسػل هيف أساليب النشػاط االنفعػايل و دوافػع الرياضػي و ميولػه واذباهاتػتظهر 

 التكيف معها ظبات مزاجية، السمات اػبلقية واإلدراكية )مثل اعبرأة، التصميم، اؼبثابرة، ضبط النفس...اخ
 .تو اؼبيوؿ واالذباها
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 توافر اإلدارة القوية; -د
لرياضػية العليػا للرياضػي فبا ال شك فيه أف الًتكيز على السمات الشخصية واإلداريػة وبقػق الوصػوؿ للمسػتويات ا

الذي يستخدـ كل طاقته يف الكفاح ولديه اإلصرار و العزيبة على الوصوؿ للبطولة، لػذا تػ:دي اإلدارة دورا مهمػا يف 
ذلك، وؽبذا هبب العمل على زيادة الدافعية كبو فبارسة النشاط الرياضي عن طريق اؼبعرفػة واالقتنػاع إلدراؾ اؽبػدؼ، 

ن صػػعوبات، إذ أف الػػدافع القػػوي يزيػػد مػػن اليقظػػة وتركيػػز االنتبػػاا ويػػ:خر ظهػػور التعػػب، وللتغلػػب علػػى مايعًتضػػه مػػ
ويبعػػػد ظػػػاهرة اؼبلػػػل، ويزيػػػد مػػػن مثػػػابرة الرياضػػػي وبػػػذلك يسػػػهم يف قبػػػاح عمليػػػة التػػػدريب، وخػػػبلؿ مراحػػػل االنتقػػػاء 

 تستخدـ البيانات النفسية لتحقيق عدة أهداؼ أنبها.
إذ يشػَت اؼبسػتوى العػايل لنمػو عمليػات التنظػيم ، اؼبهارات اغبركية مستقببل التنب: دبعدؿ سرعة التقدـ يف أداء -

 النفسية إىل سرعة إتقاف هذا اؼبهارات و العكس صحيح.

ع مسػتوى مبػو وظػائف اعبهػاز العصػيب وتنميػة السػمات النفسػية اؼبطلوبػة توجيه عمليات اإلعداد للناشئ ورفػ -
 لنوع معُت من النشاط الرياضي. 

االختبػػػارات النفسػػػية وعمليػػػات التشػػػخيص النفسػػػي خػػػبلؿ مراحػػػل االنتقػػػاء، إذ يسػػػتفاد كمػػػن  زيػػادة فاعليػػػة -
البيانات اجملمعة من مرحلة إىل مرحلة أخرى.

 

 المبادئ و األس  العلمية لعمليات االنتقاء; -9
دد ، وقػػػػػد حػػػػػهنػػػػاؾ بعػػػػػض اؼببػػػػػادئ الػػػػػيت هبػػػػػب مراعاهتػػػػػا عنػػػػػد إجػػػػراء عمليػػػػػات االنتقػػػػػاء لتقريػػػػػر صػػػػػبلحية البلعػػػػػب

 ( تلك اؼببادئ على النحو التايل:1987"ميلينكوؼ" )

 األساس العلمي لالنتقاء; 9-1
إف صياغة نضاـ االنتقاء لكل نشاط على حدة، أو ؼبواقػف تنافسػية معينػة وبتػاج إىل معرفػة جيػدة لؤلسػس العلميػة  

تفػادي األخطػاء الػيت يقػع اػباصة بطرؽ التشخيص والقياس اليت يبكن استخدامها يف عمليػة االنتقػاء، حػىت نضػمن 
 فيها البعض.

 شمول جوانب االنتقاء; 9-2
والنفسػي وال  يإف مشكلة االنتقاء يف اجملاؿ الرياضي متشػابكة ومتشػعبة اعبوانػب، فمنهػا اعبانػب البػدٍل واؼبورفولػوج

ؽ مػن هبب أف تقتصر عمليات االنتقػاء علػى مراعػاة جانػب دوف أخػر، فعنػد تقريػر صػبلحية البلعػب هبػب االنطػبل
 قاعدة متكاملة حبيث تضمن كافة جوانب االنتقاء.
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 استمرارية القياس والتشخيص; 9-3
يعترب القياس والتشخيص اؼبستمر من اؼببادئ اؽبامة حيث أف االنتقاء يف اجملاؿ الرياضػي ال يتوقػف عنػد حػد معػُت، 

لنشاط الرياضي، تلك الدراسػة ذبػرى وإمبا هو عملية مستمرة من الدراسة والتشخيص للخصائص اليت يتطلبها نوع ا
 بانتظاـ خبلؿ ـبتلف مراحل اغبياة الرياضية لبلعبُت بغرض تطوير وربسُت أدائهم الرياضي.

 مالئمة مقايي  االنتقاء; 9-4
إف اؼبقػػػاييس الػػػيت يعتمػػػد عليهػػػا يف تقريػػػر الصػػػبلحية هبػػػب أف تتسػػػم باؼبرونػػػة الكافيػػػة وإمكانيػػػة التعػػػديل، حيػػػث أف  

ؼبفروضة على البلعب سواء يف ارتفاعها والبفاضػها، تظهػر مرحليػا بتغيػَت مايطلػب منػه مػن حيػث ارتفػاع اؼبتطلبات ا
 والبفاض حلبة اؼبنافسة الرياضية سواء يف الداخل أو خارج الوطن.

 البعد اإلنساني لالنتقاء; 9-5
واؼبوضػػوعية أمػػر ضػػروري  إف اسػػتخداـ األسػػلوب العلمػػي يف عمليػػات االنتقػػاء واغبصػػوؿ علػػى نتػػائج تتسػػم بالدقػػة 

غبماية البلعب من اآلثار السلبية لؤلعماؿ البدنية والنفسية اليت قد تفػوؽ قدراتػه وطاقاتػه أحيانػا، فضػبل عػن ضبايتػه 
مػػن الشػػعور باإلحبػػاط وخيبػػة األمػػل ناذبػػة عػػن الفشػػل اؼبتكػػرر، الػػذي قػػد يتعػػرض لػػه يف حالػػة اختيػػار نػػوع النشػػاط 

 تعداداته وقدراته. الرياضي الذي ال يتناسب مع اس

 العائد التطبيقي لالنتقاء; 9-6
 يتحقػػػق العائػػػد التطبيقػػػي اؼبطلػػػوب هبػػػب أف تكػػػوف اإلجػػػراءات اػباصػػػة بعمليػػػة االنتقػػػاء اقتصػػػادية مػػػن حيػػػث حػػػىت 

الوقػػػا واؼبػػػاؿ الػػػذي ينفػػػق علػػػى األجهػػػزة واألدوات وإعػػػداد الكػػػوادر، حػػػىت يبكننػػػا مػػػن ذلػػػك اسػػػتمرار الفحوصػػػات 
 ُت واألخر إلعطاء التوجيهات البلزمة على أساس نتائج تلك الفحوصات.وتكرارها بُت اغب

 القيمة التربوية لالنتقاء; 9-7
إف نتػػائج الفحوصػػات الهبػػب االسػػتفادة منهػػا يف عمليػػة انتقػػاء الرياضػػيُت األفضػػل اسػػتعدادا فحسػػب، وإمبػػا هبػػب  

ل بػػرامج اإلعػػداد وتقنػػُت األضبػػاؿ، اسػػتخدامها كػػذلك يف ربسػػُت ورفػػع فعاليػػة عمليػػات التػػدريب عنػػد وضػػع وتشػػكي
   وكذلك ربسُت ظروؼ ومواقف اؼبنافسات.....اخ.

 محددات عملية االنتقاء; -11
 محددات بيولوجية; 11-1

 وتشمل على العوامل واؼبتغَتات البيولوجية اليت يرتكز عليها التنب: اعبيد يف عملية االنتقاء دبراحله اؼبختلفة.  

 ;محددات سيكولوجية 11-2
 وتشمل على العوامل و اؼبتغَتات النفسية اليت ترتكز عليها التنب: اعبيد يف عملية االنتقاء دبراحله اؼبختلفة. 
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 الخاصة; تاالستعدادا 11-3
اػباصػػػػة بػػػػأنواع الفعاليػػػػات و األلعػػػػاب الرياضػػػػية اؼبختلفػػػػة، إذ لكػػػػل نشػػػػاط رياضػػػػي  توتشػػػػمل علػػػػى االسػػػػتعدادا 

 قد تكوف  بيولوجية أو سيكولوجية. تاط األخر وهذا االستعدادامتطلبات زبتلف عن متطلبات  النش
فالتقسػػيم السػػابق حملػػددات االنتقػػاء ال يعػػٍت عػػزؿ الواحػػد عػػن اآلخػػر الف هنػػاؾ عبلقػػة تفاعػػل متبادلػػة بينهػػا وتتػػأثر 

 صبيعها بالتدريب والظروؼ البيئية احمليطة بالبلعب.

 العمر المناسب لالنتقاء في كرة القدم; -11
 اسػػنوات، بينمػػ 19-98اػبػػرباء إىل أف العمػػر اؼبناسػػب النتقػػاء الناشػػئُت يف كػػرة القػػدـ هػػو مػػن َت بعػػض آراءتشػػ

سػػػنة( علػػػى أسػػػاس أف هػػػذا العمػػػر يسػػػمح للناشػػػئُت بإتقػػػاف 12-9تشػػػَت آراء أخػػػرى إىل أف العمػػػر اؼبناسػػػب هػػػو)
 اؼبهارات األساسية لكرة القدـ.

سػػنوات، وخػػبلؿ هػػذا الفػػًتة يبػػر الناشػػئ باؼبراحػػل  19إىل 8مػػن  كمػػا أف إعػػداد البلعبػػُت بعػػد ذلػػك يتطلػػب فػػًتة
اؼبختلفة لبلنتقاء للتأكد من مستويات تقدمه وعلى ذلك يبكم اعتبار عملية اإلتقػاف مسػتمرة مػن سػن العاشػرة إىل 

 سنة. 18هناية مرحلة الناشئُت 

 العوامل األساسية النتقاء الرياضيين; -12
البلعبػػُت اؼبميػػزين هبػػب أف ي:خػػذ باغبسػػباف عوامػػل وخصػػائص عديػػدة  فػػإف انتقػػاء 1982سػػنة "  ــانحسػػب "

 وهي احملددة للنتائج اؼبستقبلية اؼبتمثلة يف:
 القامػػة، الػػوزف، الكثافػػة اعبسػػمية)العبلقة بػػُت األنسػػجة العضػػلية واألنسػػجة المعطيــات االنثروبومتريــة :

 الذهنية(، مركز ثقل اعبسم.

 اومػة اؽبوائيػة والبلهوائيػة، القػوة الثابتػة، الديناميكيػة، سػرعة رد الفعػل : مثػل اؼبدخصائص اللياقة البدنيـة
 والفعل)سرعة اغبركة...اخ(.

 مثل التوازف، قدرة تقدير اؼبسافة، اإليقاع، قدرة التحكم يف الكرة...اخ.الشروط التقنية الحركية : 

  ;سهولة اكتساب قدرة اؼببلحظة والتحليل والتعلم والتقييم.قدرة التعلم 

 اؼبواظبة أو االنضباط والتطبيق يف التدريب.التحضير أو اإلعداد للمستوى : 

 مثػػػػل الًتكيػػػػػز، الػػػػذكاء اغبركي)ذكػػػػاء البلعػػػػػب(، اإلبػػػػداع، القػػػػػدرات القــــدرات اإلدراكيــــة والمعرفيـــــة :
 التكتيكية.

 ;الػػتحكم  االسػتقرار النفسػي، االسػتعداد والتهيػ: للمنافسػة، مقاومػة التػأثَت اػبػارجي، العوامـل العاطفيـة
 يف توتر القلق.

                                                 
 - 101قاسم حسن حسُت وفتحي اؼبهشه  يوسف: مرجع سابق، ص. 
 -  ماجستَت غَت منشورة، مستغاًل، بن قوة علي: ربديد مستويات معيارية الختيار اؼبوهوبُت من الناشئُت ؼبمارسة كرة القدـ،رسالة

 . 9،8،ص1997
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 مثل قبوؿ الدور يف اللعب، مساعدة الفريق.العوامل الجسمانية : 

 واقًتح الباحث الدكتور "عماد صاحل عبد اغبق" خبلؿ حبثه اؼبطروح يف االنًتنا أهم القياسات اليت 
 1هبب مراعاهتا أثناء عملية االنتقاء هي: 

 القياسات اعبسمية. - أ

 القياسات الفيزيولوجية. - ب

 القياسات البدنية. - ت

 القياسات اؼبهارية واغبركية. - ث

 القياسات النفسية. - ج

 الدالئل الخاصة باالنتقاء; -13
 هناؾ طريقتاف للبحث عن اؼبواهب الرياضية ونبا:

 واليت تعتمد على اؼببلحظة.الطريقة الطبيعية;  -
 "بليك" واليت تعتمد على أسس علمية، وهي تتعلق بالعامل البولنديالطريقة العلمية; -

 األسلوب العلمي وانتقاء الالعبين; -14
   مازاؿ الكثَت مػن مػدريب الرياضػات اؼبختلفػة يستمسػكوف باألسػاليب غػَت العلميػة والػيت تعتمػد علػى اػبػربة

الذاتيػػػة والصػػػػدفة واؼببلحظػػػػة وغَتهػػػػا بػػػالرغم مػػػػن تػػػػوافر العديػػػػد مػػػن مبػػػػاذج االنتقػػػػاء يف الكثػػػػَت مػػػػن 
 الرياضات

 افػة أسػئلة االنتقػاء يف اجملػاؿ الرياضػي غػَت تامػة منهػا علػى سػبيل اؼبثػاؿ ربديػد نوعيػة مازالا اإلجابة على ك
الصفات البدنية والنفسية واؼبهارية وخصائص البلعبُت يف مرحلة التفػوؽ الرياضػي، واسػتخداـ هػذا 
 البيانات يف ربديد مبوذج لبلنتقاء والتوجيه أو ما اصطلح على تسميته)مباذج أفضل البلعبُت(.

 قق انتقاء البلعبُت باألسلوب العلمي اؼبزايا التالية:وب 

 .يقلل الوقا الذي يستغرقه البلعب يف الوصوؿ ألفضل مستوى فبكن 

 .وبقق عمل اؼبدربُت مع أفضل اػبامات اؼبتوافرة 

 .يوفر للناشئُت فرصة للتدريب مع مدربُت أفضل 

  العالية.يتيح الفرصة للناشئُت اؼبوهوبُت فعبل للوصوؿ إىل اؼبستويات 

 .توفَت درجة ذبانس واحدة بُت الناشئُت فبا وبفزهم على االرتقاء دبستوى األداء 

-  

                                                 
1 -  ،32، ص1999عماد صاحل عبد اغبق: ؾبلة النجاح، نابلس، فلسطُت . 

 - 286، ص1997مفاهيم واذباهات، دار اؼبعارؼ، القاهرة، مصر، -عصاـ حلمي، ؿبمد جابر بَتقع: التدريب الرياضي أسس. 
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  االختيػػار باألسػػلوب العلمػػػي يػػوفر للناشػػئُت ثقػػػة اكػػرب فبػػا يػػػنعكس اهبابيػػا علػػى التػػػدريب واألداء
  1الرياضي.

 مزايا انتقاء الناشئين باألسلوب العلمي; -15
 تقاء الناشئُت اؼبوهيُت عدد من اؼبزايا هي كمايلي:إف إتباع األسلوب العلمي يف ان

إف االنتقػػاء األسػػلوب العلمػػي يقصػػر الوقػػا الػػذي يبكػػن أف يسػػتغرقه الناشػػئ للوصػػوؿ إىل أفضػػل مسػػتوى  .1
 فبكن لؤلداء.

إف االنتقػػػػاء مػػػػن خػػػػبلؿ األسػػػػلوب العلمػػػػي يسػػػػاعد اؼبػػػػدربُت يف العمػػػػل مػػػػع أفضػػػػل اػبامػػػػات اؼبتػػػػوافرة مػػػػن  .2
 الناشئُت.

 ء الناشئُت باألسلوب العلمي يبكن أف يوفر الفرصة للعمل مع مدربُت أفضل.إف انتقا .3

 فعبل للوصوؿ إىل اؼبستويات العالية. إف انتقاء باألسلوب العلمي يتيح الفرصة للناشئُت اؼبوهوبُت .4

 تكوف واحدة تقريبا فبا وبفزهم مع تقدـ مستويات األداء. إف درجة ذبانس الناشئُت اؼبوهوبُت .5

الناشئُت من خبلؿ األساليب العلمية يعطيهم الثقػة أكػرب حيػث يػ:ثر ذلػك اهبابيػا يف التػدريب و  إف انتقاء .6
  األداء.

 فوائد االنتقاء; -16
وظيفة االنتقاء على اختيار أكفا الرياضيُت اؼبوجودين يف اجملاؿ الرياضي، بل يفيػد أيضػا يف توزيػع األعمػاؿ التقتصر 

ب اللجنػػػة الدوليػػػة واالرباديػػػات الرياضػػػية، كمػػػا يفيػػػد تطػػػور الرياضػػػيُت الناشػػػئُت إىل علػػػى اؼبػػػدربُت و اؼبلػػػُت يف مكاتػػػ
اؼبسػػػتويات أعلػػػى ونقلهػػػم مػػػن مسػػػتوى أو درجػػػة إىل أخػػػرى، أمػػػا الفوائػػػد الػػػيت هبنيهػػػا الرياضػػػي الناشػػػئ مػػػن اختيػػػار 

يف إسػػاءة االختبػػارات  الفعاليػػة أو اللعبػػة، ويكفػػي أف بعػػض اػبسػػائر الػػيت يبكػػن أف تتكبػػدها اغبركػػة الرياضػػية سبكػػن
 الرياضية:

فالرياضي الناشئ غَت الكفء أقل تطور أو مستوى من غػَتا، ولقػد دلػا حبػوث ودراسػات عديػدة اليرقػى  .1
إليهػػػا الشػػػك علػػػى أف اسػػػتخداـ الطػػػرؽ اؼبورفولوجيػػػة و الفزيولوجيػػػة والسػػػيكولوجية يف االختبػػػار يػػػ:دي إىل 

ستغرب، فالفوارؽ بُت األفراد هي القػدرة علػى أداء عمػل ربسن هائل يف اؼبستويات الرياضية، وهذا ليس دب
 معُت شائع.

والرياضػػي الضػػعيف وبتػػاج إىل مػػدة أطػػوؿ مػػن التػػدريب، ومػػن مث إىل عقبػػات أكػػرب، ومػػع هػػذا فلػػيس هنػػاؾ  .2
 مايضمن وصوله إىل مستوى اؼبهارة اؼبطلوبة.

                                                 
1 - 324، ص1998، القاهرة، مصر، 1قيادة"، دار الفكر العريب،ط –تطبيق  –ي اغبديث زبطيط مفيت إبراهيم ضباد:"التدريب الرياض 

 - راهيم، سديرة سعد: " إدراؾ أنبية زبطيط الربامج العلمية التدريبية إلعداد و تكوين الفئات الشبانية "، مذكرة ماجستَت، معهد.ت.ب.ر. دايل إب
 ،   2004اعبزائر، 
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سػػتوى اعبيػػد وتلػػك خسػػارة إف الرياضػػي الناشػػئ الضػػعيف يف مسػػتواا يتطلػػب وقتػػا وجهػػدا أكثػػر مػػن ذي اؼب .3
 غَت منتظرة تتحملها اغبركة الرياضية.

 وكم من األخطاء يرتكبها الرياضي الناشئ غَت الكفء فبا ي:دي إىل تلف األدوات واألجهزة الرياضية. .4

والرياضي الناشئ القاصر مصَتا يف أكرب الظن أف يًتؾ عمله طائعا أو كارها فبػا يظهػر النػادي أو اؼب:سسػة  .5
 اد إىل التفتي  من البديل و اإلنفاؽ على تدريبهم لفًتة تطوؿ أو تقصر.أو االرب

هػػذا واف توافػػق الرياضػػيُت معػػه فعػػاليتهم، ولعػػبهم قػػد هبعلػػه مصػػدرا للمشػػاكل و اؼبتاعػػب و البفػػاض الػػروح  .6
 اؼبعنوية لآلخرين.

 الكفاية و االستعداد وترى بعض الدراسات أف أكثر االختبارات استعماال يف التوجيه و االنتقاء هي مقاييس 
 واؼبيل و اؼبزاج و اػبلق و االذباهات.

 نما ج برامج انتقاء الناشئين; -17
وجهػػػات النظػػػر يف وضػػػع بػػػرامج انتقػػػاء الناشػػػئُت إذ ال يوجػػػد برنػػػامج ؿبػػػدد لبلنتقػػػاء يبكػػػن تطبيقػػػه يف كافػػػة تعػػػددت 
 الرياضات.

ـ يف اقبػاز عمليػة االنتقػاء بشػكل عػاـ يف أي رياضػة بغػض نقصد بالربنامج اؼبراحل التنفيذيػة اؼبتسلسػلة الػيت تسػتخد
 النظر عن نوعها.

 يف مايلي سوؼ نعرض بعض وجهات النظر يف اػبطوط الرئيسية لربامج االنتقاء بشكل عاـ:

 "; GIMBLEنمو ج جيمبل" 17-1
 همة وهي :وبث على انتقاء الناشئُت ويرى أنبية ربليل الناشئُت من خبلؿ ثبلثة عناصر م باحث أؼباٍل

 القياسات الفزيولوجية واؼبرفولوجية  -
 القابلية للتدريب . -

 الدوافع. -

 اؼبطلوب االنتقاء من خبلؿ عوامل داخلية وأخرى خارجية كما يلي:اقًتح جيمبل ربليل الناشئُت 
 اليت ت:ثر يف األداء الرياضي.جية والبدنية و ربديد العناصر الفزيولوجية واؼبرفول .1

الفزيولوجية واؼبرفولوجيػة و البدنيػة يف اؼبػدارس مث االعتمػاد علػى نتائجهػا يف تنفيػذ إجراءات االختبارات  .2
 برامج تدريب تناسب كل ناشئ.

شػهر، ويػتم خبللػه إخضػاع  24إىل  12تنفيذ برنػامج تعليمػي للرياضػة التخصصػية يػًتاوح زمنػه مػابُت  .3
 الناشئ لبلختبارات ورصد و ربليل تقدمه و التتبع.

 

                                                 
- 101تحي اؼبهشه  يوسف: مرجع سابق، صقاسم حسن حسُت، ف . 



  االنتقاء الرياضي يف كرة القدم ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصـل الثاني    ـــــــــــــــــ

46 

 

ب:يػػػة لكػػػل ناشػػػئ وربديػػػد احتمػػػاالت قباحػػػه مسػػػتقببل يف الرياضػػػة التخصصػػػية طبقػػػا تن تإجػػػراء دراسػػػا .4
1للم:شرات االهبابية و السلبية اليت تتضح من الدراسة.

 

 ; DRIKEنمو ج "دريك"  17-2
 اقًتح دريك ثبلثة خطوات لبلنتقاء الناشئُت يف الرياضة وهي كما يلي:

 ;يف اعبوانب التالية:تتضمن إجراء قياسات تفصيلية  الخطوة األولى 

 اغبالة الصحية العامة. .1

 التحصيل األكاديبي. .2

 الظروؼ االجتماعية و التكيف االجتماعي. .3

 النمط اعبسمي. .4

 القدرات العقلية. .5

 ;الخطوة الثانية   
وأطلػػػػق عليهػػػػا مرحلػػػػة التنظػػػػَت، وتتضػػػػمن مقارنػػػػة ظبػػػػات و خصػػػػائص جسػػػػم ناشػػػػئ يف الػػػػنمط وتكوينػػػػه 

 التخصصية و يف الرياضة بشكل عاـ.باػبصائص اؼبطلوبة يف الرياضة 
  ;الخطوة الثالثة 

وتتضػػػمن هػػػذا اؼبرحلػػػة زبطػػػيط برنػػػامج تػػػدرييب ينفػػػذ قبػػػل بػػػدء اؼبوسػػػم، ويػػػتم تتبػػػع أداء الناشػػػئُت يف كافػػػة 
اعبوانػػب البدنيػػة واؼبهاريػػة و اػبططيػػة و النفسػػية ودرجػػة تكػػيفهم للتمػػرين، مث بعػػد ذلػػك تػػتم عمليػػة التقيػػيم الػػيت يػػتم 

 االنتقاء.   من خبلؽبا

 ;BAR-ORأور" -نمو ج" بار 17-3
 النتقاء الناشئُت كما يلي:اقًتح بار أور طبس خطوات 

 و الفزيولوجية و النفسية ومتغَتات األداء. ةتقييم الناشئُت من خبلؿ اػبصائص اؼبورفولوجي .1

 مقارنة قياسات أوزاف وأطواؿ الناشئُت جبداوؿ النمو للعمر البيولوجي . .2

 تدريب ذات ضغط يتميز بالشدة لفًتة قصَتة مث دراسة تفاعل الناشئُت معه.وضع برامج لل .3

 وفبارسة األنشطة الرياضية. ةتقوَل عائلة كل ناشئُت من حيث القياسات اؼبورفولوجي .4

2إخضاع اػبطوات األربع السابقة لتحليل علمي من خبلؿ مباذج األداء. .5
 

 

                                                 
1 -  :307مرجع سابق، ص مفيت إبراهيم ضباد. 
2 - :309 -308مرجع سابق، ص مفيت إبراهيم ضباد. 
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 نهج التدريب; -18 
فاف عملية التػدريب تكػوف أسػهل والنجػاح عمػا إذا كانػا اجملموعػة متباينػة مػن حيػث  إذا كانا اجملموعة متجانسة 

 1القدرات البدنية .

 عالقة انتقاء بالتنبؤ;  -19
كانػػا عمليػػة االنتقػػاء البلعبػػُت يف اؼبراحػػل األوىل سبكػػن مػػن التعػػرؼ علػػى اسػػتعداداهتم وقػػدراهتم البدنيػػة فػػإف   إذا

عدادات والقػدرات يف اؼبسػتقبل يعػد مػن أهػم أهػداؼ االنتقاء،حيػث يبكػن إىل حػد  التنب: ؼبا سػت:وؿ إليػه هػذا االسػت
كبػَت ربديػػد مسػتقبل الرياضػػي للناشػئُت ومػػدى مػا يبكػػن أف وبققػػه مػن نتػػائج، وعلػى سػػبيل اؼبثػاؿ إذا كانػػا حراسػػة 

لقامػػة الػػذين ع اؼبرمػػى يف كػػرة القػػدـ تسػػتلـز بالضػػرورة انتقػػاء الناشػػئُت أطػػوؿ قامػػة، فهػػل يعػػٍت أف أصػػحاب أطػػوؿ ا
 انتقائهم سيظلوف يف نفس موقعهم بُت أقراهنم بالنسبة للطوؿ بعد عشر سنوات مثبل.

وتعتمػػد التسػػاؤالت علػػى مػػدى ثبػػات مبػػو الصػػفات البدنيػػة يف مراحػػل النمػػو اؼبختلفػػة، ومػػىت ظلػػا معطيػػات النمػػو 
 ، فإنه يبكن التنب: بالنمو.ثابتة خبلؿ مراحل النمو لفرد منذ الطفولة اؼببكرة وحىت الطفولة اؼبتأخرة

إذ يبكػػن القػػوؿ إذا مل يكػػن ثبػػات يف النمػػو فإنػػه ال يبكػػن التنبػػ:، فعامػػل الثبػػات يعػػد مػػن أهػػم أسػػس التنبػػ: بػػالنمو 
 2البدٍل.

 عالقة االنتقاء ببعض األس  العلمية; -21
السػػػتعدادات ومعػػػدؿ ثبػػػات تػػػرتبط مشػػػكلة االنتقػػػاء بػػػبعض النظريػػػات واألسػػػس العلميػػػة مثػػػل الفػػػروؽ الفرديػػػة وا

القػػدرات والتصػػنيف، وصبيعهػػػا ذات قػػيم متباينػػػة وهامػػة ؼبشػػػكلة االنتقػػاء فبػػا يسػػػتوجب إلقػػاء الضػػػوء علػػى اجملػػػاالت 
 اؼبرتبطة.

 عالقة االنتقاء بالفروق الفردية; 21-1
ة، يتطلػػػب أنواعػػػا تعداداهتم وقػػػدراهتم البدنيػػػة وميػػػوؽبم واذباهػػػاهتم يف اؼبمارسػػػة اغبركيػػػإف اخػػػتبلؼ األفػػػراد يف اسػػػ

ـبتلفػػة مػػن األنشػػطة الرياضػػية تناسػػب كػػل فػػرد، وذلػػك مػػا يسػػمح بتغطيػػة اؼبيػػوؿ و الرغبػػات دبػػا يتماشػػي مػػع قػػدرات 
األفػػػراد وإمكانيػػػاهتم البدنيػػػة والعلميػػػة، وبالتػػػايل العمليػػػة التدريبيػػػة مل يعمػػػد فيهػػػا األسػػػاليب و الػػػربامج اؼبوحػػػدة لكػػػل 

ات أبعاد موحدة تصػب فيهػا العمليػة التعليميػة و التدريبيػة، فػاألمر يتطلػب بػرامج األفراد، و البلعبُت ليسوا قوالب ذ
 3متنوعة تناسب الطبيعة اؼبختلفة لؤلفراد وهذا ما وبدث بالفعل يف التدريب الرياضي للمستويات العالية.

 
 

                                                 
1- :109، ص 1997زبطيط برامج تربية وتدريب الرباعم والناشئُت، مركز الكتاب للنشر،ب ط،  عمر أبو اجملد وصباؿ النمكي.  
2 -391، ص2001، االسكندرية، 2م ضباد:  التدريب الرياضي اغبديث، دار الفكر العريب، طمفيت إبراهي . 
3 - 109عمر أبو اجملد وصباؿ النمكي: اؼبرجع السابق، ص . 
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 عالقة االنتقاء بالتصنيف; 21-2
 ( له أهداؼ عدة أنبها:classification) التصنيف
األفػػػراد أصػػػحاب القػػػدرات اؼبتقاربػػػة يف ؾبموعػػػات متقاربػػػة وتنظػػػيم ؽبػػػم بػػػرامج خاصػػػة سػػػم وهػػػذا وبقػػػق عػػػدة ذبميػػػع 

 أغراض هي:
ــال علــى الممارســة; .1 فوجػػود الناشػػئ داخػػل ؾبموعػػة متجانسػػة يزيػػد مػػن إقبالػػه علػػى النشػػاط،  زيــادة اإلقب

 وبالتايل يزداد مقدار ربصيله يف هذا النشاط.

ــادة التنــاف ;  .2 ا مسػػتويات األفػػراد أو الفػػرؽ سػػيزداد تبعػػا لػػذالك التنػػافس بيػػنهم، فاؼبسػػتويات إذا اقًتبػػزي
 شديدة التباين بُت الفرؽ أو األفراد قد تولد الياس أو االستسبلـ.

ــة;  .3 والفػػرص اؼبمنوحػػة  كانػػا النتػػائج عادلػػة  اكلمػػا قلػػا الفػػروؽ الفرديػػة بػػُت األفػػراد أو الفػػرؽ، كلمػػالعدال
 متساوية.

1ات اؼبتقاربة تزيد من دافعية األفراد والفرؽ يف اؼبنافسة.فاؼبستوي الدافعية; .4
 

 الصعوبات التي تواجه عملية انتقاء وتشجيع الموا ب الرياضية; -21
 2:هناؾ عدة صعوبات ونذكر منها

  االعتماد على اػبصائص اعبسمية الثابتة لتحديد والتنب: بالرياضي اؼبوهوب أثناء عملية التقييم يف حُت
 عوامل أخرى نفسية، اجتماعية...وهي متغَتة. أف هناؾ

 رات اليت ذبرى أثناء االنتقاء ال عدـ وجود قياسات ومعايَت ثابتة ربدد قدرات الرياضي اؼبوهوب، فاالختبا
 تعرب سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي اغبقيقية.

 ؼبوهبة هي حالة نادرة.أثناء عملية االنتقاء من الصعب اغبكم على الرياضي اؼبوهوب نظرا ألف ا 

  عدـ وجود سن ثابا بالنسبة لظهور اؼبوهبة، فهي مرتبطة بتطور قدرات الرياضي اؼبختلفة واؼبتواصلة
 .)جسمية، نفسية، حركية...( فبا يطرح مشكلة اكتشافها وانتقائها وتوجيهها كبو التخصص

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 - 109عمر أبو اجملد وصباؿ النمكي: اؼبرجع السابق ، ص. 
2 – :323، مرجع سابق ،ص 2، طالتدريب الرياضي اغبديث، دار الفكر العريب مفيت إبراهيم ضباد. 
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 خالصة; 
جػد حساسػة ونبػة ألهنػا كلمػا كانػا دقيقػة كانػا الفرصػة إف عملية االنتقػاء وخاصػة انتقػاء الناشػئُت هػي عمليػة 

 اكرب لظهور وبروز الناشئ.
 اوتعتػػرب عمليػػة االنتقػػاء أسػػاس التطػػور يف لعبػػة كػػرة القػػدـ إذا أعطيػػا ؽبػػا مكانتهػػا حسػػب التطػػور العلمػػي لتكنولوجيػػ

 الرياضة والعناية سا.
ه اؼبػػدرب والطبيػػب وعػػامل الػػنفس علػػى مػػدى إف االنتقػػاء عمليػػة مهمػػة جػػدا، حيػػث يتطلػػب عمػػبل صباعيػػا يشػػًتؾ فيػػ

مراحػل، ويقػػـو اؼبػدرب هنػػا بالػدور األساسػػي ألنػه يكػػوف علػػى اتصػاؿ دائػػم ليكشػف مػػن بيػنهم اؼبوهػػوبُت وال ينتظػػر 
 بروزهم وتقدمهم إليه من تلقائي أنفسهم. 
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 الفصل الثالث :

اخلصائص املرفولوجية 

الطفولة  ملرحلة 

 (سية12-9رة )املتأخ
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 تمهــيد   
إف الكػائن البشري  يبػر دبراحػػل ـبتلفػة تتميػػز خبصػائص جسػمية وسيكػػولوجية وفيزيولوجيػة وعقليػة ـبتلفػة            

، فاإلنساف ينتقػل من الطفولة إىل الشباب إىل الكهػولة إىل الشيخػوخة ، وكل هػذا اؼبراحػل ؽبػا فبيػزات خػػاصة سػا ، 
درس مرحلة معينة مػن اؼبراحػػل الػيت يبػػر سػا اإلنسػػاف الػيت تنػػاسب عينػػة موضوعنػػا أال وهػػي مرحػػلة الطفولػة ودبػا أننا ن
" فلهػػػذا سػػوؼ نتطػػػرؽ  إىل دراسػػة اػبصػػػائص والسػػمات الػػيت يبػػر سػػا الكػػائن البشػػري يف هػػذا  12 – 9اؼبتأخػػػرة " 

النفسػػية وبعػػض اؼبشكػػػبلت الػػيت يتعػػرض ؽبػػا الطفػػل يف السػػن باإلضػػافة إىل فبيػػزات مرحلػػة الطفولػػة وحػػػاجات الطفػػل 
    اػبصائص اؼبرفولوجية للطفل يف اؼبرحلة اؼبتأخرة .  الفصلمرحلة الطفولة اؼبتأخرة ، كما سوؼ نعػرض يف هذا 
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 خصائص وسمات النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة ; -1
 النمو الجسمي ; -1-1
يسَت النمو اعبسمي يف هذا اؼبرحلة بطريقة بطيئة ومنتظمة باؼبقارنة مع مراحل النمو األخرى ، وال           

ربدث تغَتات مفاجئة إىل أف يصل الطفل إىل سن البلوغ ، وتنمو العضبلت الكبَتة وتزداد اؼبهارات اغبركية 
له واأللعاب اليت ربتاج إىل العضبلت الكبَتة والكثَت من اؼبتصلة سا اتزانا واتقانا فبا يساعد الطفل على فبارسة أعما

 التآزر العضلي والعصيب .
كما تلعب البيئة وثقافة اجملتمع دورا كبَتا يف تفصيل ألعاب حركية معينة لنوع آخر ، فبا يكوف له أثر يف           

 . (1)تنمية مهاراته اغبركية
يب أف يوليها عنايته واهتمامه ليقـو بدورا يف توجيه النمو اعبسمي وهناؾ ؾبموعة من األمور هبب على اؼبر         

 اؼبواتية الكتساب اؼبهارات اغبركية اؼبناسبة ؽبذا اؼبرحلة . ؼورعايته وهتيئة الضر و 
ية وللمريب دور يف تقدَل اؼبعارؼ واؼبعلومات فيما يتعلق دبفهـو الوجبة الغذائية اؼبتكاملة واؼبتوازنة ، ويف تنم        

 االذباهات والعادات اؼبتصلة بالتغذية وبالنظافة الشخصية وصحة البيئة .
فأطفاؿ هذا اؼبرحلة يبيلوف إىل تنازؿ كميات كبَتة من األغذية بعضها مناسب وبعضها اآلخر ال وبتوي           

 . (2)على عناصر غذائية ذات قيمة لنمو اعبسم
 الفروق الفردية ; -1-1-1

فروؽ الفردية واضحة ، فجميع األطفاؿ ال ينموف بنفس الطريقة أو بنفس اؼبعدالت ، فبعضهم تبدو ال         
ينمو بدرجة أكرب نسبيا يف الطوؿ والبعض اآلخر يف الوزف دبا ي:دي إىل تنوع األمباط اعبسمية العامة مثل)طويل، 

 .  (3) كبيف( أو )قصَت، طويل(

 النمو العقلي المعرفي ; -1-2
جاف بياجيه على تفكَت الطفل يف مرحلة الطفولة اؼبتأخرة مصطلح التفكَت اإلجرائي ، دبعٌت أف  يطلق        

التفكَت اؼبنطقي للطفل يف هذا اؼبرحلة مبنيا على العمليات العقلية ويصل هذا الطفل إىل مرحلة ما قبل العمليات 
( تفكَت منطقي ولكنه  12 -7ات العيانية ) وسبتد من السنة الثانية إىل السنة السابعة وتفكَت يف مرحلة العملي

 تصور مرتبط بتصور األشياء أو األشياء نفسها .
إف هذا النوع األخَت من التفكَت يصل إىل الطفل يف اؼبرحلة الرابعة واألخَتة من مرحلة النمو العقلي ،              

ـ سا بفضل ما حققته من مبو اؼبعرفية يف وىبص بياجيه العمليات العقلية اليت يستطيع طفل هذا اؼبرحلة القيا
 اؼبرحلة السابقة بالعمليات التالية : 

                                                 
 .43، ص 1985د. ؿبمد عبد الرزاؽ شفق : "إدارة الصف اؼبدرسي " ،دار الفكر العريب ،القاهرة  ،  - 1
 . 43اؼبرجع نفسه ، ص  - 2
 . 265د. حامد عبد السبلـ زهراف ، اؼبرجع السابق  ، ص  - 3
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 القدرة على العودة إىل نقطة البداية يف عملية التفكَت . -
  4= 2+2مثاؿ : إذا كاف : 

  2=  2-4اذف :        
 6= 2×3مثاؿ آخر: 

 كذا كلها وحدات عشرية .وه -49-39-29-19القدرة على تنظيم أو تصنيف األشياء يف فئات مثل: 
 وػبص "روبرت فيجرسا " مطالب النمو     
 اكتساب اؼبهارات األساسية يف القراءة والكتابة واغبساب . -
 تعلم الدور االجتماعي اؼببلئم للطفل . -

 تنمية اؼبفاهيم األساسية للحياة اليومية . -

 تنمية القيم واؼبعايَت األخبلقية . -

   . (1)اكتساب االستقبلؿ الذايت -
يستمر يف هذا اؼبرحلة مبو الذكاء وينتقل فيها الطفل إىل التفكَت اجملرد ، حيث يستخدـ اؼبفاهيم               

واؼبدركات، أي يصبح تفكَتا واقعيا ويتحكم يف العمليات العقلية دوف اؼبنطقية واؼبنطقية مع إدراؾ األشياء 
سنة ينمو لديه التفكَت االستداليل، أي تظهر  12ع سن بوصفها والقدرة على تقدير األقيسة والكميات ، مث م

لديه أشكاال فكرية أكثر استنتاجا واستقراءا وتطورا ، أي ظهور التفكَت الًتكييب الذي ي:دي به إىل استخداـ 
 .    (2)اؼبناهج الكتشاؼ الواقع مث بعد ذلك تنمو لديه بالتدريج القدرة على االبتكار

 النمو الحسي  -1-3
مبو اغبواس يكتمل يف هذا اؼبرحلة ، حيث يتطور اإلدراؾ اغبسي وخاصة إدراؾ الزمن، إذ يتحسن يف هذا يكاد  

 اؼبرحلة إدراؾ اؼبدلوالت الزمنية والتتابع الزمٍت لؤلحداث التارىبية ، ويبلحظ أف إدراؾ الزمن والشعور 
شيخوخة ، فشعور الطفل بالعاـ الدراسي دبدى فًتاته ىبتلف يف الطفولة بصفة عامة عن اؼبراهقة وعن الرشد وال

 يستغرؽ مدى أطوؿ من شعور طالب اعبامعة ، ويشعر الراشد والشيخ أف الزمن يويل مسرعا ، ويف هذا 
اؼبرحلة أيضا يبيز الطفل بدقة أكثر بُت األوزاف اؼبختلفة. وتزداد دقة السمع وميز الطفل األنغاـ اؼبوسيقية بدقة 

 سيط إىل اؼبعقد .  ويتطور ذلك من اللحن الب
ويزوؿ طوؿ البصر ويستطيع الطفل فبارسة األشياء القريبة من بصرا ) قراءة أو عمل يدوي ( بدقة أكثر         

 واحدة أطوؿ من ذي قبل .
 .  (3)، وهذا عامل هم من عوامل اؼبهارة اليدوية  12وتتحسن اغباسة العضلية بإطراء حىت سن      
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 النمو الحركي ; -1-4
 رد النمو اغبركي ، ويبلحظ أف الطفل يف هذا اؼبرحلة ال يكل ولكنه يبل.يط

هذا اؼبرحلة تعترب مرحلة النشاط اغبركي الواضح وتشاهد فيها زيادة واضحة يف القوة والطاقة ، فالطفل ال         
م فيها بدرجة مستمرة وتكوف اغبركة أسرع وأكثر قوة ويستطيع الطفل التحك ةيستطيع أف يضل ساكنا ببل حرك

أفضل ويبلحظ اللعب مثل اعبري واؼبطاردة وركوب الدراجة ذات العجلتُت والعلـو والسباؽ واأللعاب الرياضية 
اؼبنظمة وغَت ذلك من ألواف النشاط اليت تصرؼ الطاقة اؼبتدفقة لدى الطفل واليت ربتاج إىل مهارة وشجاعة أكثر 

 للطفل قد يتعرض لبعض اعبروح الطفيفة .من ذي قبل ، وأثناء النشاط اغبركي اؼبستمر 
ويبيل الطفل إىل كل ما هو عملي فيبدو وكأف األطفاؿ عماؿ صغار فبتل:وف نشاطا  وحيوية ومثابرة ويبيل         

 الطفل إىل العمل ويود أف يشعر أنه يصنع شيئا لنفسه.
 العوامل المؤثرة فيه ; -1-4-1
اليت يعي  فيها الطفل يف نشاطه اغبركي ، فرغم أف النشاط اغبركي للطفل يف ت:ثر البيئة الثقافية واعبغرافية      

صبيع أكباء العامل متشابه باؼبعٌت العاـ فهم صبيعا هبروف ويقفزوف ويتسلقوف ويلعبوف ، إال أف االختبلفات الثقافية 
خاصة يف أنواع األلعاب  واعبغرافية تربز بعض االختبلفات يف هذا النشاط من ثقافة إىل أخرى ويظهر هذا بصفة

 واؼبباريات .
وي:ثر اؼبستوى االجتماعي واالقتصادي ونوع اؼبهنة يف األسرة يف نوع النشاط اغبركي لؤلطفاؿ ، فاللعبة اليت      

يهتم سا طفل األسرة الفقَتة زبتلف كما وكيفا عن اللعبة اليت تيسر لطفل األسرة الغنية وطفل األسرة اليت سا 
 وسيقية ىبتلف نشاطه اغبركي عن نشاط طفل األسرة ذات االهتمامات اؼبيكانيكية...اهتمامات م
 (1).   وهكذا

 النمو االجتماعي ;  -1-5
نظرة جديدة اليت كانا سائدة  (Childhood Joretey)يقدـ لنا " اريك اريكسوف " يف كتابه           

م النمو إىل مراحل كما فعل " فرويد " قاـ اريسوف يف عصرا فبدال من ازباذ النمو اعبنسي ؿبورا لوصف وتقسي
 بتتبع مبو الطفل باؼبهاـ االجتماعية أي من خبلؿ تفاعل الشخصية باجملتمع .

 ويقسم اريكسوف النمو إىل شبانية مراحل يف طبس منها يف الطفولة وثبلثة أخرى يف سن البلوغ .         
 واؼبراحل اػبمسة هي : 

 واألماف مقابل عدـ الثقة ) من اؼبيبلد ( .مرحلة الشعور بالثقة  -
 مرحلة الشعور باالستقبلؿ مقابل الشك واػبجل ) من الثبلثة من العمر ( .  -

 مرحلة الشعور بالثقة والتغلب عن الشعور بالذنب ) من اػبامسة من العمر ( . -

 مرحلة اعبد واالجتهاد ومقاومة الشعور بالنقص ) من الثامنة من العمر ( . -
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 .(1)الشعور بالكياف واؽبوية والتغلب على الشعور ) من الثانية عر من العمر (  مرحلة  -
يزداد تأثَت صباعة الرفاؽ ويوف التفاعل االجتماعي مع  األقراف على أشدا يشوبه التعاوف والتنافس والوالء 

ضويته يف والتماسك  ويستغرؽ العمل اعبماعي والشاط االجتماعي معظم وقا الطفل ، ويفتخر الطفل بع
 صباعة الرفاؽ ، ويسود اللعب اعبماعي واؼبباريات .

ولكي وبصل الطفل على رضا اعبماعة وقبوؽبا له قبدا يساير معايَتها ويطيع قائدها ويرافق زيادة تأثَت        
 .  (2)صباعة الرفاؽ تناقص تأثَت الوالدين بالتدريج

 النمو االنفعالي ;  -1-6
رحلة هضم وسبثل اػبربات االنفعالية السابقة ومن مظاهرا أف الطفل وباوؿ التخلص تعترب هذا اؼبرحلة م     

 Emotionalمن الطفولة والشعور بأنه قد كرب ، وهذا تعترب مرحلة االستقرار والثبات االنفعايل 

Stability   . " ولذلك يطلق بعض الباحثُت على هذا اؼبرحلة اسم " مرحلة الطفولة اؽبادئة . 
ويبلحظ ضبط االنفعاالت وؿباولة السيطرة على النفس وعدـ إفبلت االنفعاالت ، فمثبل إذا           

 غضب الطفل فانه لن يتعدى على مثَت الغضب ماديا ، بل يكوف عدوانه لفظيا أو يف شكل مقاطعة .
 ويتضح اؼبيل للمرح ، ويفهم الطفل النكتة ويطرب ؽبا ، وتنمو االذباهات الوجدانية .    
ويكوف التعبَت عن الغضب باؼبقاومة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ وظهور تعبَتات الوجه،             

ويوف التعبَت عن الغَتة بالوشاية واإليقاع بالشخص الذي يغار منه ووباط الطفل ببعض مصادر القلق 
 ؼ الظبلـ واللصوص .والصراع ويستغرؽ يف أحبلـ اليقظة وتقل ـباوؼ األطفاؿ واف كاف الطفل ىبا

وقد ي:دي الشعور واػبوؼ بتهديد األمن والشعور بنقص الكفاية إىل القلق الذي ي:ثر بدورا تأثَتا          
 .( 3)للطفل يسيئا على النمو الفيزيولوجي والعقلي والنمو االجتماع

 سنة ( ; 12 - 9الفروق الفردية بين األطفال في السن ) من  -2
مرحلة الطفولة اؼبتأخرة خبصائص عامة تتشابه فيها كثَت من األطفاؿ إىل جانب هذا تتميز            

 اػبصائص العامة قبد فروؽ فردية شاسعة بُت أطفاؿ هذا اؼبرحلة وهي كما يلي : 

 الفروق الجسمية ;  -2-1 
صَت ومنهم فمنهم صحيح البدف سليم البنية ومنهم البنية سقيم اؼبظهر ومنهم الطويل والق            

 السمُت والنحيف ، وهذا الفروؽ هبب أف يراعيها اؼبريب يف العملية الًتبوية . 
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 الفروق الميزاجية ;  -2- 2      
فهناؾ الطفل اؽبادئ والوديع وهناؾ الطفل سريع االنفعاؿ وهناؾ اؼبنطوي على نفسه وهكذا ولكل                

 يم . من  ه:الء الطريقة اليت تناسبه يف التعل

 الفروق العقلية ;  -2-3      
فهناؾ الطفل الذكي ومتوسط الذكاء والطفل الغيب وعلينا أف نسَت مع الكل وفق سرعته ودبا                   

 يناسبه من  طرؽ التدريس .

 الفروق االجتماعية ;  -2-4      
يف درجة ثقافة الوالدين ووسائل معيشتها فكل طفل وبيئته االجتماعية اليت يعي  فيها فبا ؽبا               

 . (1)والعبلقة باألهل واعبوار وغَت ذلك ، فبا له تأثَت على تفكَت الطفل وثقافته وأمباطه السلوكية 

 سنة ( ;  12 – 9مميزات وخصائص األطفال في مرحلة ما بين )  -3
عقلية أو نفسية فاف هذا األمر هبعل من  إف أهم فبيزات وخصائص هذا اؼبرحلة سواء كانا بدنية أو             

 الضروري أف يشمل برنامج الًتبية البدنية ؽبذا اؼبرحلة ؿ األنشطة تقريبا واعل من أهم ما فبيزاهتا هي :
 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية . -
 كثرة اغبركة . -

 البفاض الًتكيز وقلة التوافق . -

 صعوبة تعليم نواحي فنية دوف سن السابعة . -

 ليس هناؾ هدؼ معُت للنشاط . -

 مبو اغبركات بإيقاع سريع . -

 القدرة على أداء اغبركات ولكن بصورهتا اؼببسطة . -

يعترب " ماتينيف " أف الطفل يستطيع يف هناية اؼبرحلة تثبيا كثَت من اؼبهارات اغبرية األساسية            
ت الكبَتة يف الظهر والرجلُت أكرب من كاؼبشي والوثب والقفز ويزيد النشاط اغبركي باستخداـ العضبل

 العضبلت الدقيقة يف اليدين واألصابع .
ويف هناية هذا اؼبرحلة يبيل الطفل إىل تعلم اؼبهارات اغبرية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصيب         

 . ( 2)  نسبيا بُت اليدين والعينُت وكذلك اإلحساس باالتزاف

 ;حاجات األطفال النفسية  -4
 اغباجة افتقار إىل شيء ما ،إذا وجد حقق اإلشباع والرضا واالرتياح للكائن اغبي .    
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 واغباجة شيء ضروري إما الستقرار اغبياة نفسها ) حاجة فسيولوجية ( أو للحياة بأسلوب أفضل
يف ) حاجة نفسية ( ، فاغباجة إىل األكسوجُت ضرورية للحياة نفسها ، وبدوف األكسجُت يبوت الفرد  

إىل اغبب واحملبة فهي ضرورية للحياة ، وبأسلوب أفضل وبدوف إشباعها يصبح الفرد  ةاغباؿ ، أما اغباج
 سيئ التوافق ، واغباجات توجه سلوؾ الكائن سعيا إلشباعها .

 وتتوقف كثَت من خصائص الشخصية على وتنبع من حاجات الفرد ومدى إشباع هذا اغباجات .          
أف فهم حاجات الطفل وإشباعها يضيف إىل قدرتنا على مساعدته للوصوؿ إىل أفضل وال شك        

 مستوى للنمو النفسي ، والتوافق النفسي ، والصحة النفسية .
وأهم اغباجات الفيزيولوجية للطفل اغباجة إىل اؽبواء ، الغذاء ، اؼباء ، درجة اغبرارة        اؼبناسبة           
 األمراض والسمـو ، والتوازف بُت الراحة والنشاط .  اعبروح و  ن،الوقاية م

                  
 اغباجات اعبمالية

 اغباجة إىل ربقيق الذات

 اغباجة إىل اؼبكانة والتقدير واحًتاـ الذات

 اغباجػة إىل اغبب واالنتمػاء والتفػػاعل

 اغبػػػػػػػػػاجة إىل األمػػػػػػن

 ػػػػػػػػةاغبػػػػػػػاجات الفسيولوجيػػػػ

 ( ; الترتيب الهرمي للحاجات1شكل )
 

ومع مبو الفرد تتدرج اغباجات النفسية صعودا ، فاغباجات الفسيولوجية هامة يف مرحلة اغبضانة            
واغباجة إىل األمن تعترب حاجة أساسية يف الطفولة اؼببكرة واغباجة إىل اغبب تعترب حاجة جوهرية يف الطفولة 

مر التدرج حىت يصل إىل اغباجة إىل ربقيق الذات وهي من حاجات الرشد.                           اؼبتأخرة ويست
  (1).    ( 1) أنظر الشكل 
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 (  سنة ;  12 – 9بعض مشكالت مرحلة الطفولة المتأخرة  )  -5
  أوال ;   عدم ضبط النف  ;

نفسه ولكن كثَت ما نبلحظ ثورة الطفل يف هذا  يبيل الطفل يف هذا اؼبرحلة إىل التحكم يف انفعاالته وضبط
اؼبرحلة على بعض األوضاع القائمة والقوانُت الصارمة اليت يفرضها عليه الكبار من حوله فبا هبعل الطفل منفعبل 
وثائرا غَت قادر على التحكم يف مشاعرا وضبطها . وتزداد هذا اغبالة سواء حتمية يتعمدها ه:الء الكبار من 

 ت أو يف اآلباء واؼبعلمُت وربدي الطفل وؿباولة إجبارا على اػبضوع الكبناء سلوكه .إخوة وأخوا
 

 ثانــيا ; الهروب من المدرسة ;
تنتشر ظاهرة اؽبروب من اؼبدرسة بُت عدد من التبلميذ مرحلة الطفولة اؼبتأخرة وقد يكوف اؽبروب من اؼبدرسة    

 لعلى أنبهػػػا :  كلها أو بعض اغبصص فيها وهنا أسباب عدة للهروب
 عدـ راحة التلميذ يف اؼبدرسة  -
 عدـ إشباع اؼبدرسة غباجاته وميوله   -

 عدـ انسجامه مع اؼبدرسة وكرهه ؽبا .  -

 كرهه لبعض اؼبدرسُت .   -

 كرهه ؼبادة جافة ال تثَت اهتمامه .   -

 عدـ إحساسه بقيمة اؼبدرسة وما فيها . -

عن بعضها فعدـ إعطاء الطفل مصروفه مثبل : هبعله يقارف بينه وهناؾ أسباب أخرى يكوف اؼبنزؿ مس:وال          
وبُت زمبلئه فبل يبيل  الذهاب إىل اؼبدرسة ، وقد يرجع ذلك إىل رداءة مبلبسه أو عدـ اهتماـ أهل الطفل بذهابه 

يكرا  إىل اؼبدرسة أو اعتبارها مكاف إلبعادا عنهم كي يرتاحوف منه إىل غَت ذلك من األسباب اليت ذبعل الطفل
 اؼبدرسة ويهرب منها .

 ثالثـــا ; االنطواء على النف  ; 
قد يعمد الطفل ؽبذا اؼبرحلة إىل االنزواء والسلبية بدؿ العدواف والفعالية والنشاط ، ووجه اػبطر هنا أف الطفل      

النطواء طاعة وامتثاؿ الذي يتسم بطابع االنطواء قد يناؿ من البيئة اليت يعي  فيها القبوؿ والتشجيع على اعتبار ا
 ، لذلك فإف بذور هذا السلوؾ حينما ذبد ؽبا متلبيا يف هذا اؼبرحلة من النمو يسهل عليها بعد ذلك أف 

 
تنمو وتفصح عن نفسها يف شخصية غَت سوية يف اؼبستقبل ، والسلوؾ االنطوائي يرجع أصبل إىل سوء التكيف 

 إمكانية البيئة يف إشباع اغباجات النفسية للطفل .بُت الطفل والبيئة اليت يعي  فيها وعدـ كفاية 
 أسباب االنطواء ; 
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يرجع إىل عدة عوامل بعضها منزيل والبعض األخر مدرسي فقد تكوف ظروؼ اؼبنزؿ سيئة حيث هبد الطفل        
لتا اغبالتُت معاملة صارمة أو التدليل الزائد وحرمانه من االحتكاؾ باألطفاؿ خوفا عليه منهم ، فينشأ الطفل يف ك

فاقد الثقة بنفسه وبذاته وبقدراته منزويا غَت متفاعل مع أصدقائه وقد يرجع سبب االنطواء إىل حالة مرضية أو 
 1عاهة جسمية أو تشوهات ذبعله وبس بالنقص مقارنة بزمبلئه . 

 

 الخصائص المرفولوجية للطفل في المرحلة المتأخرة ; -6
 ء عن ذي قبل ، كما يبدوالتمايز بُت اعبنسُت بشكل واضح .النمو يف هذا اؼبرحلة  بالبط يتسم

 يستمر نوا اعبسم وربدث زيادة يف الطوؿ والعرض والوزف .
 تتعدؿ النسب اعبسمية و تصبح قريبة من النسب اعبسمية عند الراشد .

 يزداد مبو العضبلت الصغَتة و يستمر مبو العضبلت الكبَتة.
أهنا توجد بعض الفروؽ البدنية القليلة بينها فالبنات يف سن باإلضافة إىل وجود  التتضح الفروؽ بُت اعبنسُت ، إال

مي حيث نبلحظ الزيادة يف عظاـ اغبوض بانسبة لئلناث مقارنة بالذكور و تستمر هذا ظفروؽ يف اؽبيكل الع
 (2)الزيادة حىت سن البلوغ .

 ; أخرةللطفل في المرحلة المتأ مية بعض القياسات األنثروبومترية  -7

 weight :   الوزن 7-1
 )عامل مهم جدا يف كرة القدـ،ويظهر ذلك يف العبلقة بُت وزف اعبسم والطوؿ من خبلؿ هذا اؼب:شر إف الوزف 

indice) الطوؿ = 199وزف اعبسم يف/indice de roburtesse. 
 (2)وكما كاف هذا اؼب:شرمرتفع كلما كاف مستوى البلعبُت كذلك.

ـ يف اغبياة،ويتضح ذلك من نتائج بعض الدراسات الطبية اليت تشَت إلىل أف أي زيادة يف عنصر هاوكذلك يعترب 
زيادة يف الوزف  الوزف عن اؼبعدؿ الطبيعي ؼبن ذباوز من األربعُت ت:دي إىل قصر العمر ، فقد وجد أف حدوث

لوغراـ يقل العمر نسبة كي15، وإذا إرتفعا الزيادة على % 8العمر دبقدار غرامات يقلل من دبقدار طبسة كيلو 
39%. 

من اؼبصابُت بالنسبة يعانوف من إرتفاع يف شرايُت القلب كما وجد أف كل   %89ويف دراسة أخرى ثبا أف 
 (3) سيجارة.25كيلوجراـ واحد زيادة يف الوزف عن اؼبعدؿ الطبيعي يعادؿ ضرورة الناتج من تدخُت 

                                                 
 .  37،  36د. خدـ العوض البسيوٍل : اؼبرجع السابق ، ص   1
 .137، ص  1990اضية ، دار الفكر العريب ، الطبعة الثانية ، القاهرة ،ؿبمد اغبماضبي ، أمُت اػبويل ، أسس بناء برامج الًتبية الري – (2)

   (3 claide,handball,la formation du jouer- vigot 1987,p20                          
 .44،ص2000رة،ؿبمدصبحي حاسنُت،القياس والتقوَل يف الًتبية البدنية والرياضية،دارالفكرالعريب ،الطبعة الرابعة ، القاه –  (4)
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قلب ، فالشرايُت اليت وبتويها اعبسم يبلا طوؽبا حوايل هذا وسبثل أي زيادة يف الوزف أعباء إضافية على ال
كيلومًت ، فإذا زاد الوزف كيلوغراـ واحد عن معدله الطبيعي يتحتم على القلب أف يدفع الدـ عرب ميلُت 25

 إضافيُت من الشرايُت لتغذية هذا الزيادة . 
األنشطة الرياضية تقريبا ، لدرجة أف والوزف عنصر هاـ يف النشاط الرياضي أيضا،إذ يلعب دورا هاما يف صبيع 

بعض األنشطة تعتمد أساسا على الوزف ، فبا دعا القائمُت عليها إىل تصنيف متسابقيها تبعا ألوزاهنم كا ؼبصارعة 
متوسط ....إخ ( وهذا يعطي إنعكاسا واضحا عن  –خفيف ثقيل -واؼببلكمة و اعبودو ورفع األثقاؿ ) ثقيل

 ج ومستويات األرقاـ.مدى تأثَت الوزف يف نتائ
 عما هبب أف يكوف عليه  % 25أف زيادة الوزف دبقدار  mscloyويف هذا اػبصوص يقوؿ مك كيلوى 

البلعب يف بعض األلعاب يبثل عبئا ي:دي إىل سرعة إصابة بالتعب ، كما ثبا من بعض البحوث أف نقص 
 (1)من وزف البلعب يعترب م:شرا صادقا لبداية اإلجهاد. 39على 1
 mscloyحيث أشار إىل ذلك مك كلوى  classificationلوزف أنبية كبَتة يف عملية التصنيف ول

حيث ظل الوزف قاظبا مشًتكا أعظم يف اؼبعادالت اليت وضعها مك كلوى  cozensوكازنز  neilsonونيلسوف 
كاف ضمن العوامل اليت واستخدما بنجاح يف اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة )ابتدائى،ثانوي ، جامعي ( كما أف الوزف  

 تضمنتها معادلة نيلسوف وكازنز لتصنيف التبلميذ يف اؼبراحل اؼبختلفة.
هذا وقدثبا علميا ارتباط الوزف بالنمو والنضج والليلقة اغبركية واإلستعداد اغبركي عموما، وأظهرت البحوث ما 

اسات مستيقضة حوؿ أنبية الوزف يف يعرؼ بالوزف النسيب والوزف النوعي،وكلها اصطبلحات فنية جائا نتيجة در 
 ؾباؿ الًتبية البدنية والرياضية.

وهناؾ فرؽ بُت الوزف اؼبثايل والوزف الطبيعي ، الوزف اؼبثايل هوالوزف الذي هبب أف يكوف عليه الفرد سباما، ويكوف 
اب هذا الرأى يروف ، فإف أص199-منسوبا إىل طوله، فإذا إخذنا بالرأى الذي يرى أف الوزف اؼبثايل يساوي الطوؿ

أف الوزف اؼبثايل للذكور يكوف مساويا تقريبا لعدد السنتيمًتات الزائد عن اؼبًت األوؿ يف الطوؿ مقدرا 
 بالكيلوجرامات.

كيلوجراـ ويستثٌت من ذلك الرياضيوف )ذكورا،إناثا ( 5-2وبالنسبة للنساء تقل أوزاهنن اؼبثالية عن هذا اؼبعدؿ من 
من وزف  % 43وزاهنم عن هذا اؼبعدالت نظرا لنمو جهازهم العضلي الذي يبثل حوايل حيث يكونوف أكثر يف أ
  (2)اعبسم لدى البالغُت.

أما الوزف الطبيعي فهوقيمةؿبددة إلكبراؼ الوزف بالنقص أوالزيادة عن الوزف اؼبثايل..، فاكبراؼ الفردعن الوزف اؼبثايل 
ل الفرد مازاؿ داخل يف حدود الوزف الطبيعي ، وما يزيد عن هبع %25بالزيادة أو النقصاف دبا اليزيدعن حوايل

 ذلك بالنقصاف ينتجه الفرد إىل النحافة مث النحالة ، وإذا كاف ذلك بالزيادة فإنه يتجه إىل البدانة مث السمنة.
                                                 

 1996أبوالعبلأضبدعبدالفتاح،ؿبمدصبحي حسانُت ، فسيولوجيا الرياضي وطرؽ القياس للتقوَل ، دارالفكرالعريب،القاهرة،الفصل السادس،  – (1)
 .62ص
 .111-108،ص1990ؿبمدصبحي حسانُت ،الرياضة للجميع،دارالفكرالعريب،القاهرة،العدداألوؿ، – (2)
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نسبة إىل واعبدير بالذكر أف العلماء قدأختلفوا يف ربديد النسبة اليت يظل الفردفيها داخل حدود الوزف الطبيعي  
فقط،والرأللكاتب هو أف الزيادةأو النقصاف %19،والبعض حددها %25-15الوزف اؼبثايل ،فحددها البعض من

من الوزف  %29من الوزف اؼبثايل ذبعل الشخص بعدها يف نطاؽ البدانة أو النحافة،وذباوز ذلك إىل %19عن 
  .(3)اؼبثايل هبعل الشخص بعدها يف مستوى السمنة والنحافة

 السن . -7-2
 ;الطول-7-3
 ;ويتضمن 
 الطوؿ الكلي للجسم. *   
 * طوؿ الذراع.   
 *  طوؿ الساعد، وطوؿ العضد ، وطوؿ الكف.  
 *  طوؿ الطرؼ السفلي.  
 *  طوؿ الساؽ ، وطوؿ الفخد، وإرتفاع القدـ ، وطوؿ القدـ.  
 (1)*  طوؿ اعبذع.  

الرياضية ، سواء كاف الطوؿ الكلي للجسم أوبعض أطراؼ  ويعترب الطوؿ ذا أنبية كربى يف العديد من األنشطة
 اعبسم كما هو اغباؿ يف كرة القدـ.

كما أف تناسق طوؿ األطراؼ مع بعضها له أنبية بالغة يف إكتساب التوافقات العضلية العصبية يف معظم األنشطة 
 الرياضية.

ة اؼبفرط إىل ضعف القدرة على وقدتقل أنبية الطوؿ يف بعض األنشطة الراضية، حيث ي:دي طوؿ القام
 اإلتزاف،وذلك لبعد مركز الثقل عن االرض.  

لذلك يعترب األفراد قصَتوالقامة أكثر قدرة على اإلتزاف يف معظم األحواؿ من األفراد طواؿ القامة، كما أثبتا   
 دة اإلتزاف.بعض الدراسات أف اإلناث أكثر قدرة على اإلتزاف من الرجاؿ وذلك لقرب مركز ثقلهن من قاع

  (2)هذا وقد أثبتا العديد من البحوث إرتباط الطوؿ بكل من السن والوزف والرشاقة والدقة التوازف والذكاء

  ;األعراض -7-4
 وتتضمن;

 * عرض اؼبنكبُت .   
 * عرض الصدر.   

                                                 
 .46ؼبرجع السابق،صؿبمدصبحي حسانُت،ا – (3)
 .42ؿبمد صبحي حسانُت،اؼبرجع السابق،ص – (1)
 .32،ص1995ؿبمدصبحي حسانُت،القياس والتقوَل يف الًتبية البدنية والرياضية،دار الفكر العريب،القاهرة ،اعبزءاألوؿ، – (2)
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 * عرض اغبوض.   
 * عرض الكف وعرض القدـ.   
 (1)* عرض صبجمة الرأس.   

 ;المحيطات -4-5
 ضمن;وتت 
 * ؿبيط الصدر.   
 * ؿبيط الوسط.   
 * ؿبيط اغبوض.   
 * ؿبيط اؼبرفق .   
 * ؿبيط العضد.   
 * ؿبيط الفخذ.   
 * ؿبيط ظبانة الساؽ.   
 * ؿبيط الرقبة.   

 ;األعماق -4-6
 وتتضمن; 
 * عمق الصدر.   
 * عمق اغبوض.   
 * عمق البطن.   
 (2). * عمق الرقبة.   

 ضة.قوة القب -4-7

 سمك الحيوية. -4-8
 سمك الد ن -4-9
 

 
 
 

                                                 
 . 42ؿبمد صبحي حسانُت،نفس اؼبرجع السابق،ص -(1)
 .43،ص نفس اؼبرجع – (2)
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 الصة  ; ــخ
بعد التطرؽ ألهم اػبصائص ؽبػذا اؼبرحلة العمػرية ، يبكننا القوؿ أف التغَتات الفيزيولوجية، وكذا           

لوكه اؼبرفولوجية اليت تطرأ على ـبتلف أجهزة الطفل ؽبا تأثَت مباشر على نفسيته واليت تنعكس بصورة واضحة يف س
. 

ا الطفل يف يبػر سوحاجات  فروؽ هناؾ قبد فالطفل يتميز بقدرته على تعلم اغبركات اعبديدة بسرعة ، كما       
 مراحل مبوا .
يعترب ) ما تيفيف ( أف الطفل يستطيع يف هناية هذا اؼبرحلة تثبيا كثَت من اؼبهارات اغبركية األساسية            

 النشاط اغبركي باستخداـ العضبلت الدقيقة يف اليدين واألصابع .كاؼبشي والوثب والقفز ويزيد 
ويف هناية هذا اؼبرحلة يبيل الطفل لتعلم اؼبهارات اغبركية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصيب نسبيا بُت اليدين  

يف مكاف  سلو والعينُت وكذلك اإلحساس باالتزاف فيمكن القياـ باألداء اغبركي بواسطة اؼبوسيقى البسيطة واعب
 إىل أكثر من نصف ساعة . لواحد ؼبدة تص
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اإلطار امليهجي 
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 ; تمهيـد
انب لتغطية اعبوانب النظرية للبحث، سنحاوؿ يف هذا اعبزء أف كبيط باؼبوضوع من اعببعد ؿباولتنا          

التطبيقي بدراسة ميدانية عن طريق توزيع استمارة االستبياف على أفراد العينة اؼبختارة، والذي سبحور أساسا حوؿ 

الفرضيات اليت قمنا بوضعها، مث تقدَل مناقشة، وربليل نتائج األسئلة اليت طرحناها يف االستبياف، وقمنا بوضع 

اؼب:وية واؼبوافقة ؽبا ويف األخَت نقـو بعرض االستنتاج ونوضح  جداوؿ ؽبذا األسئلة تتضمن عدد اإلجابات والنسب

 فيه مدى صدؽ الفرضيات اليت يتضمنها البحث.   
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 الدراسة االستطالعية; -1
البحوث االستطبلعية هي تلك البحوث اليت تتناوؿ موضوعات جديدة مل يتطرؽ إليها أي باحث من قبل        

 .(23) ها بيانات أو معلومات أو حىت هبهل الباحث كثَتا من إبعادها وجوانبهاوال تتوفر عن
سنة على عملية االنتقاء لدى  )12-9 (ويف دراستنا حوؿ موضوع "أنبية اػباصية اؼبرفولوجية للمرحلة العمرية 

جل تشخيص وصبع العيب كرة القدـ" ، توجهنا إيل بعض األندية من اجل تقدَل االستبياف للمدربُت ، وهذا من ا
 اؼبعلومات واألفكار والتحقق من الفرضيات .

ومن خبلؿ هذا الدراسة سبكنا من وضع االستبياف والذي وجهناا إىل اؼبدربُت ، ومن بُت األسئلة اليت       
 وجهناها إليهم مايلي : 

 على ماذا تعتمد يف عملية االتقاء  ؟ -
 لة النتقاء البلعبُت؟ سنة تعترب أهم مرح )12-9 (هل اؼبرحلة العمرية  -

 هل  تراعي يف عملية االنتقاء الفروؽ اعبسمية لؤلطفاؿ ؟  -

وبعد تصميم استمارة االستبياف ، اذبهنا اىل مقر الرابطة الوالئية لكرة القدـ ، واستلمنا قائمة اؼبدربُت الذين 
الصعوبات مل نلتقي " .لنقـو باالتصاؿ سم ، ولكن و نظرا لبعض 22ملحق رقم يدربوف داخل الوالية، "

 ."مدرب  37مدرب من ؾبموع  26ببعضهم ،" 
 المجال المكاني و الزماني ; -1 -1

 المجال المكاني ; -1-1-1
ع توزيع االستبياف على ؾبموعة من اؼبدربُت ؼبختلف أندية والية بسكرة الناشطة دبختلف                       
 .مستوياهتا 

         ;  المجال الزماني -1-1-2          
 2916أفريل  14كانا بداية القياـ سذا الدراسة اؼبيدانية يف الفًتة اؼبمتدة بُت يـو السبا      

 ، حيث ع توزيع االستبياف على اؼبدربُت . 2916ماي  98إىل غاية يـو اػبميس        

 تحديد متغيرات الدراسة ; -2
ؽبذا يبكن القوؿ أنه كي تكوف فرضية البحث قابلة تكتسي مرحلة ربديد متغَتات البحث ، أنبية كبَتة 

للتحقيق ميدانيا ، أنه البد من العمل على صياغة و ذبميع كل متغَتات البحث بشكل سليم ودقيق إذ أنه البد 
أف وبرص كل باحث حرصا شديدا على التمييز بُت متغَتات حبثه وبُت بعض العوامل األخرى اليت من شأهنا أف 

 مسار إجراء دراسته .تأثر سلبا على 
 
 

                                                 
 . 47ـ،ص1984، الكويا ،1أضواء على الدراسة اؼبيدانية ، مكتبة الفبلح ، ط ناصر ثابا: -23
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  المتغير ; 
 (1)هو ذلك العامل الذي وبصل فيه تعديل أي تغَت لعبلقته دبتغَت آخر وهو نوعاف :        

 : المتغير المستقل –أ 
 هو عبارة عن تلك العوامل اليت ت:ثر على متغَت تابع .        

 : المتغير التابع -ب
 . يسعى الباحث لقياسها ، وهي تتأثر تبعا ؼبتغَت مستقلهي تلك العوامل أو الظواهر اليت        

 تتمثل متغَتات حبثنا فيما يلي :
 * اؼبتغَت اؼبستقل يتمثل يف :اػباصية اؼبرفولوجية .

 . ء* اؼبتغَت التابع : عملية االنتقا

 ; عينة البحثمجتمع و  -3
 كرة القدـ .يتمثل ؾبتمع البحث يف دراستنا يف صبيع مدريب االندية اعبزائرية ل

حرصنا على الوصوؿ إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع ، حيث قمنا أما على مستوى العينة ، فقد 
اؼبتمثلة يف مدريب أندية والية بسكرة ، أي أننا مل لبصص العينة بأي خصائص أو فبيزات   عينة قصدية وباختيار 

 كاؼبستوى الدراسي، السن، اػبربة، ....اخ .
 عد تصميم االستبياف وب
 29استمارة استبياف على ـبتلف مدريب أندية والية بسكرة، حيث سبكنا من اسًتجاع  26قمنا بتوزيع  - 

 مدرب. 29استمارة استبياف فبا استلزمنا حصر عينتنا على 

 ;المنهج المستخدم -4
وال يبكػػػن أف ننجػػػز هػػػذا  إف منػػػاهج البحػػػث عديػػػدة ومتنوعػػػة ومتباينػػػة تبػػػاين اؼبوضػػػوعات و اإلشػػػكاليات    

                     البحػػػػػػث دوف االعتمػػػػػػاد علػػػػػػى مػػػػػػنهج واضػػػػػػح يسػػػػػػاعد علػػػػػػى دراسػػػػػػة و تشػػػػػػخيص اإلشػػػػػػكالية الػػػػػػيت يتناوؽبػػػػػػا حبثنػػػػػػا
هػػػو قػػػائم فيػػػه بالفعػػػل لػػػذا أسػػػتخدـ  والوصػػػفية إذ يعتمػػػد علػػػى اتصػػػاؿ الباحػػػث للميػػػداف ودراسػػػة مػػػا )ذو الوظيفػػػة(

 (2)".موعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة ؿبل الدراسة يعرؼ بأنه ؾب"الذي المنهج الوصفي
ألجػل ربليػل  ةويبكن تعريفه بأنه ذلك العامل الذي من خبلله نقـو بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظػواهر اؼبعينػ"

 مػػن خػػبلؿ العبلقػػات بػػُت ـبتلػػف اؼبتغػػَتات ؿبػػاولُت بػػذلك قياسػػها بطريقػػة كميػػة يف قالبػػه وأسػػلوبه أخصػػائي هػػادفُت
 (3)".ذلك إىل استخبلص نتائج اؼبوضوع تنب:اته عن تطور ـبتلف الظواهر

                                                 
 .58ناصر ثابا: اؼبرجع السابق ،ص - (1)
 .59، دار الكتاب اغبديث ،الكويا ، ب س، ص 1رؤية مبسطة ،ط-بشَت صاحل الراشدي : منهج البحث الًتبوي  - (2)
 .592،ص1997لـو االجتماعية ،ب ط ،اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، القاهرة ، علي عبد الواحد وايف: مناهج البحث ،معجم الع - (3)
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لميػة أو النفسػية ، كمػا هػي عيف ؾبػاؿ الًتبيػة والتعلػيم بأنػه كػل استقصػاء ينصػب علػى ظػاهرة مػن الظػواهر التويعرؼ 
ا وبُت ظػواهر تعليميػة قائمة من اغباضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وربديد العبلقات بُت عناصرها ، أو بينه

 (4)أو نفسية أو اجتماعية .

 وع إتباع اػبطوات التالية :
 الكافيةوصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خبلؿ صبع اؼبعلومات  -
التحقق من اؼبعلومات اجملموعة حوؿ موضوع الدراسة بالوصف الػدقيق و التحليػل ذا النتػائج اعبيػدة اعتمػادا  -

 غة واحملددة سابقا بغية استخبلص التعليمات ذات النتائج اعبيدة .على الظروؼ اؼبصا
 أدوات الدراسة;

 االستبيان ; *
لقد استعملنا من أجل الوصوؿ إىل اغبقيقة االستبياف اؼبوجه إىل اؼبدربُت كي كبصل على أكرب عدد من     

حات وتوضيحات لفتح اجملاؿ أماـ اؼبعلومات ، وللتأكد من صحة الفرضيات بعد ربليل النتائج ، وإعطاء اقًتا
 دراسات أخرى أكثر تعمقا يف هذا اؼبوضوع .

 (1)اعتمدنا يف هذا االستبياف على طرؽ ـبتلفة يف أنواع األسئلة اليت تنقسم إىل ثبلثة أنواع :    
 ;األسئلة المغلقة أو محدودة اإلجابات 

احملتملة لكل س:اؿ ويطلب مػن اؼبسػتجيب اختيػار من األسئلة وبدد الباحث اإلجابات اؼبمكنة أو  ويف هذا النوع
 أحدها أو أكثر.

 ;األسئلة المفتوحة أو الحرة 

يف هذا النوع من األسئلة يًتؾ للمبحوث حرية اإلجابة عن السػ:اؿ اؼبطػروح بطريقتػه ولغتػه وأسػلوبه اػبػاص الػذي 
 يراا مناسبا.

 ;األسئلة المغلقة المفتوحة 

ح الباحث يف البداية س:اال مغلقا أي وبدد فيػه اإلجابػة اؼبطلوبػة ويقيػد اؼببحػث يف مثل هذا النوع من األسئلة يطر 
 باختيار اإلجابة.

 أدوات البحث  -4-1  
مػػن أجػػل اإلحاطػػة باؼبوضػػوع مػػن كػػل جوانبػػه ع اسػػتخداـ اسػػتمارة االسػػتبياف الػػيت تعػػد أداة رئيسػػية عبمػػع      

 (2).ن األشخاص البيانات الكلية عن وقائع ؿبدودة وعدد كبَت نسبيا م
 (3).وهي ؾبموعة األسئلة اؼبًتابطة لطريقة منهجية

                                                 
 .80، ص1974، بغداد ،  مطبعة العاٍل ،  1، ج منهاج البحث في التربية البدنية والرياضيةالزوابعي والعناـ:  - (4)
 . 91-90،ص ص 2000والتوزيع،عماف، ،دار صفاء للنشر1رحبي مصطفى علياف،عثماف ؿبمد غنيم: مناهج وأساليب البحث العلمي،ط - (1)
 .185،ص1995طلعا إبراهيم: أساليب و أدوات البحث االجتماعي ، ب ط ، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  - (2)
 .210،ص1981،اؼبملكة العربية السعودية، الرياض ،1يوسف مصطفى قاضي : اإلرشاد النفسي و الًتبوي ،ط - (3)
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وكذلك يعرؼ االستمارة تبياف بأنه ؾبموعة من األسئلة اؼبرتبطة حوؿ موضػوع معػُت مث وضػعها يف اسػتمارة  
 ترسل إىل لؤلشخاص اؼبعنيُت بالربيد أو تسليمها باليد سبهيدا للحصوؿ على أجوبة األسئلة الواردة فيها 

واسػػػطتها يبكػػػن التوصػػػل إىل حقػػػائق جديػػػدة عػػػن اؼبوضػػػوع و التأكػػػد مػػػن معلومػػػات متعػػػارؼ عليهػػػا لكنهػػػا غػػػَت وب
 (1).مدعمة حبقائق
ويعػػرؼ كػػذلك علػػى أنػػه أداة عبمػػع البيانػػات اؼبتعلقػػػة دبوضػػوع البحػػث ؿبػػددة عػػن طريػػق االسػػتمارة هبػػػري  

 (2).تعبئتها من قبل اؼبستجيب 

 إجراءات التطبيق الميداني; -5
سنة يف عملية االنتقاء لدى  )12-9(دراستنا حوؿ موضوع " أنبية اػباصية اؼبرفولوجية للمرحلة العمرية  يف     

 العيب كرة القدـ".
من أجل تشخيص وصبع األفكار واؼبعلومات ، والتحقق  بسكرةحيث توجهنا إىل األندية الناشطة على تراب والية 

 من الفرضيات .

 حدود الدراسة ;  -6
وهذا حبكم قرسا وكذا لضيق الوقا باإلضافة إىل تفادى  بسكرةأندية والية مدريب  اقتصرت دراستنا على     

 من مصاريف تنقل إىل غَت ذلك من تكاليف .      بسكرةاألعباء اؼبادية اليت تتطلبها الدراسة خارج والية 

 المعالجة اإلحصائية -7
      منا طريقػػة اإلحصػػائية لبحثنػػا لكػػوف اإلحصػػاء هػػو الوسػػيلة لغػػرض اػبػػروج بنتػػائج موثػػوؽ سػػا علميػػا اسػػتخد 

و األداة اغبقيقيػة الػيت نعػػا  سػا النتػػائج علػى أسػاس فعلػػي يسػتند عليهػػا يف البحػث و االستقصػاء وعلػػى ضػوء ذلػػك 
 استخدمنا ما يلي :

وجػػػد أف أفضػػػل وسػػػيلة  : دبػػػا أف البحػػػث كػػػاف ـبتصػػػرا علػػػى البيانػػػات الػػػيت وبتويهػػػا االسػػػتبياف فقػػػد النســـبة المئويـــة
 إحصائية ؼبعاعبة النتائج اؼبتحصل عليها هو استخداـ النسبة اؼبئوية .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .210،ص1986فوزي عبد اهلل العك : البحث العلمي اؼبناهج و اإلجراءات ،مطبعة العُت اغبديثة ، ب ط،العُت، اإلمارات العربية اؼبتحدة ،  - (1)
 .314،ص1997غريب سيد أضبد: تصميم و تنفيذ البحث ، دار اؼبعرفة اعبامعية ،اإلسكندرية،مصر، - (2)
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 (3):النسب اؼبئوية تساوي طريقة حسابها 
 / العينة  x199 عدد التكرارات  
 %199           ع 

 /ع                  x 199س=ت       س           ت      
 ع: عدد العينة                                 

 ت: عدد التكرارات                               
 س: النسبة اؼبئوية                               

 
  
الحساب المرجح ;متوسط 


 


ni

ini      i ×)هو اؼبشاهدة )الرتبة يف هذا اغبالة 

                                                    ni )هو تكرار اؼبشاهدة )التكرار 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

        
 
  

 

 

 

                                                 
 75،ص1977إلحصاء يف الًتبية البدنية والرياضية، بدوف طبعة،جامعة بغداد ،عبدا علي ،صيف السامرائي : طرؽ ا - (3)
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 الخاتمة;
يبكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث ، من بُت أهػم الفصػوؿ الػيت ضػمتها دراسػتنا هػذا ، ألنػه 

امل اليت كاف باإلمكاف أف تعيػق السػَت وبتوي على أهم العناصر األساسية اليت قادتنا إىل احتواء أهم اؼبتغَتات والعو 
 اغبسن ؽبذا الدراسة .

إف هػػذا الفصػػل يعتػػرب دبثابػػة الػػدليل او اؼبرشػػد الػػذي سػػاعدنا علػػى زبطػػي كػػل الصػػعوبات ، وبالتػػايل الوصػػوؿ إىل    
 .ربقيق أهداؼ البحث بسهولة كبَتة 

متغَتات البحث ، اؼبنهج اؼبتبع ، أدوات كما تناولنا فيه أهم العناصر اليت هتم دراستنا بشكل كبَت ، منها     
 . البيانات ...اخ من العناصر اليت يعتمد عليها أي باحث  يف اعبانب التطبيقي لدراسته
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 الفصل الثاىي :

عرض و حتليل و مياقشة 

 اليتائج
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 مدربين ;المعلومات الشخصية لل 
 .حػوؿ السػنالســؤال األول ; 

 معرفة األعمار اؼبختلفة للمدربُت.الغرض من السؤال; 
 . حسب الفئات النسبية اؼبدربُت توزيع;  (21)الجـدول رقـم 
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دراسة تتواجد يف اؼبدربُت اؼبقًتحُت للعينة  من  % 19 نسبة أف نبلحظ من خبلؿ النسب الواردة يف اعبدوؿ

توضح نوعا ما أف عامل السن له دور كبَت يف   )سنة فما فوؽ 45  (سنة ،) 39-25 (ؾبموعيت الدراسة 
ربديد خربات اؼبدرب وإمكانياته يف تسيَت األندية إذ قبد يف هاتُت اجملموعتُت نسبة ضئيلة  لعدد اؼبدربُت مقارنة 

اليت ت:كد أف اؼبدرب الذي ينتمي إىل هذا اجملموعة يتمتع  سنة هاته األخَتة )45-35(باجملموعة العمرية 
 . % 89بالكفاءة العالية واػبربة اؼبطلوبة يف ؾباؿ التدريب وهذا ما نلمسه يف النسبة اؼبئوية 

  %  ن  ة    ئ ٌة ع   تك    ت  القت  ح

(52-52) 25 02 

(52-52) 01 02 

52        25 02 

 022 52    ج ــ ع

 يبيٍ سٍ انًذربيٍ (22)كمش
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 .عدد سنوات اػبربة;ثانيالال الســؤ 
 .معرفة عدد سنوات اػبربة بالنسبة للمدربُتالغرض من السؤال;

  عدد سنوات خربة اؼبدربُتيبُت(;22)الجـدول رقـم 

 %  ن  ة    ئ ٌة  ع   تك    ت  القت  ح

 52 21  ن  ت2إ ى 0   

 22 02  ن  ت02إ ى 2   

 52 25  ن  ت  02أكث     

 022 52    ج ــ ع

 %النسبة المئوية                                                                                     

  

 

من خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ أف عدد سنوات اػبربة لدى اؼبدربُت تتحكم ربكم مطلق يف عددهم ،ذلك أف ذوي 
اػبمس سنوات خربة يتقدموف نوعا ما من ناحية العدد عن اؼبدربُت الذين يبتلكوف رصيد أكرب من سنوات اػبربة 

 )19-5(إىل ؾبموعة سنوا خربة سنوات ،بينما اؼبدربوف الذين ينتموف 19والعمل على األقل أكثر من 
 سنوات يبثلوف أكرب نسبة من اؼبدربُت العاملُت يف قطاع التدريب .

 
 

 ( يىضح عذد سُىاث انخبزة نهًذربي23ٍشكم)
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  حوؿ اؼبستوى الدراسي;  الثالث السـؤال
 معرفة اؼبستوى الدراسي للمدربُت.الغرض من السؤال;

  الدراسية .( حسب اؼبستويات اؼبدربُتتوزيع اؼببحوثُت ) (; 23الجـدول رقـم )

  %  ن  ة    ئ ٌة ع     تك    ت    ح القت

 22 22   ت  ئً

 02 25  ت  ط

 52 21 ث ن ي

 22 00 ج  عً

 022 52    ج ــ ع
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تعليق على معلومات اعبدوؿ نود أف نذكر أف اؼبستوى التعليمي للمدربُت ذو عبلقة وارتباط وطيد بالقدرة القيادية قبل ال

يف كرة القدـ إف العمل اإلحصائي اؼبنجز من خبلؿ اعبدوؿ يشَت بالدرجة األوىل إىل أف اؼبستوى الدراسي لدى اؼبدربُت 
  ، ويف اؼبقابل نكاد أف ال قبد أي مدرب ربا هذا اؼبستوى مستوى العلمي نظرا لل على اؼبستوى اعبامعييًتكز  اغبديثة 

تبدو قليلة إذا ما  ثانويهذا من جهة ومن جهة أخرى فإف نسبة اؼبدربُت الذين يبتلكوف مستوى  )ابتدائي ، متوسط (
ة القدـ اعبزائرية و اليت أقرت ، وذلك راجع اىل القوانُت اعبديدة للفيديرالية الوطنية لكر  اعبامعيقورنا بذوي اؼبستوى 

 أنظمة جديدة يف درجات التدريب .

 ( يبيٍ انًستىي انذراسي نهًذربي24ٍشكم )

   ت  ئً  ت  ط ث ن ي ج  عً



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة الهتائج ــــــــــــــــالفصل الثاني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

 

I. ; عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة 
 ؟رتب حسب األنبية  -على ماذا تعتمد يف عملية االنتقاء ;  السؤال أول

 أنبية من اعبوانب يف عملية االنتقاء. األكثر اعبانبمعرفة الغرض من السؤال;
 ثل اعبوانب اليت تدخل يف تكوين العب كرة القدـ.يب ; (24رقم )الجدول 

 %  ن  ة    ئ ٌة  ع     تك    ت ع     نق ط       القتــــ  ح

 11.11 02 52    نٌة         جٌة

 0.55 5      22   ج نب   تقنً   ح كً

 52 5 02   ج نب   تكتٌكً  العب

 022 52 12    ج ــ ع
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 يف حُت  % 66,66أي بنسبة يفولوجاؼبدربُت يبيلوف إىل اعبانب اؼبر خبلؿ اعبدوؿ قبد أف أغلبية  من

 دربُت ىبتاروف اعبانب التقٍت اغبركي من اؼب  % 33,8دربُت يفضلوف اعبانب التكتيكي لبلعب ومن اؼب  25%
"وال هبب أف تقتصر عمليات االنتقاء على مراعاة جانب دوف اآلخر ، فعند تقرير صبلحية البلعب هبب 

   (1)االنطبلؽ من قاعدة متكاملة حبيث تتضمن كافة اعبوانب".

                                                 
 . 33ؿبمد لطفي طه : اؼبرجع السابق ، ص – (1)

 ( يىضح أهًيت انجىاَب في عًهيت االَتمبء25شكم)
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 ؟هل يعترب الوزف من اػبصائص اؼبهمة يف انتقاء البلعبُتالسؤال الثاني;

 رأي اؼبدربُت ألنبية خاصية الوزف يف عملية االنتقاء. : معرفةض من السؤالالغر 
 يبُت أنبية الوزف يف عملية االنتقاء.:(25رقم )الجدول 

 %  ن  ة    ئ ٌة  ع     تك    ت  القتــــ  ح

 12 05 نعم

 52 0 ال

 022 52    ج ــ ع
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يعتمد عليها اؼبدربوف يف عملية انتقائهم  من خبلؿ اعبدوؿ يتبُت لنا أف عامل الوزف يعترب من بُت اػبصائص اليت

لبلعبُت ويف رأينا هذا الكبلـ فيه قدر كبَت من الصحة ودليلنا يف ذلك النسب اؼبئوية اؼبتقاربة نوعا ما فيما ىبص 
 رأي اؼبدربُت حوؿ أنبية خاصية الوزف يف عملية االنتقاء.
عملية انتقاء البلعبُت وال يبكننا أف نتعدى إىل أنه يبثل  وبتايل يبكننا القوؿ بأف للوزف تأثَت متوسط على العمـو يف

 إحدى اػبصائص اؼبهمة.
 
 

 (ألهًيت خبصيت انىس26ٌشكم )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض و حتليل و مهاقشة الهتائج ــــــــــــــــالفصل الثاني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79 

 

 ؟هل للطوؿ دور يف عملية انتقاء البلعبُتالسؤال الثالث;

 رأي اؼبدربُت الدور ػباصية الطوؿ يف عملية االنتقاء. :الغرض من السؤال
 ية االنتقاء.يبُت أنبية الطوؿ لبلعب كرة القدـ يف عمل :(26رقم )الجدول 

  %  ن  ة    ئ ٌة ع     تك    ت  القتــــ  ح

 02 05 نعم

 52 1 ال

 022 52    ج ــ ع
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نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أف خاصية الطوؿ تتميز بقدر كبَت من األنبية يف عملية انتقاء البلعبُت وهذا ما يتجلى 

 يف التباين الكبَت فيما ىبص النسب اؼبئوية اؼبمثلة ألراء اؼبدربُت حوؿ أنبية خاصية الطوؿ يف عملية االنتقاء .
منهجية اختيار البلعبُت من قبل اؼبدربُت دبعٌت ربكم الطوؿ يف  وبتايل نصل إىل أف للطوؿ دور بالا يف تأثَت على

 صبلحية البلعب للعبة. 
 
 
 

 ر انطىل في عًهيت االَتمبء( يبيٍ دو27شكم)
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 ؟هل تأخذ عامل عرض اؼبنكبُت والصدر باغبسباف يف انتقاء البلعبُتالسؤال الرابع;

 معرفة رأي اؼبدربُت يف تأثَت أو عدـ التأثَت لعامل عرض اؼبنكبُت والصدر على عملية :الغرض من السؤال
 االنتقاء.
 يبُت عرض اؼبنكبُت والصدر يف عملية االنتقاء. :(27رقم )الجدول 

 

  %  ن  ة    ئ ٌة ع     تك    ت  القتــــ  ح

 02 01   ئ  

 52 5 ع  ة

 22 22 ن    

 22 22 أ   

 022 52    ج ــ ع
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يتوضح لنا من خبلؿ اعبدوؿ أف عامل عرض اؼبنكبُت والصدر يأيت يف قائمة أولويات يف أذهاف اؼبدربُت عند 

ربُت الذين يأخذوف بعامل عرض قيامهم بعملية انتقاء البلعبُت ويبدو ا هذا الرأي جليا يف تصدر نسبة اؼبد
 اؼبنكبُت والصدر باغبسباف يف انتقاء على الذين يأخذونه اعتياديا والذين ال يفكروف فيه أصبل .

 وبالتايل فإف ؽبذا العامل اؼبكانة القصوى يف ربديد اؽبيكل السليم لبلعب اؼبناسب.
 

 ( نعبيم عزض انًُكبيٍ وانصذر28شكم)
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 ؟باغبسباف يف انتقاء البلعبُتهل تأخذ عامل ؿبيط الصدر  والفخذ وظبانة الساؽ السؤال الخام ;

 معرفة رأي اؼبدربُت لعامل ؿبيط الصدر والفخذ وظبانة الساؽ يف عملية انتقاء البلعبُت. :الغرض من السؤال
 يبُت ؿبيطات اعبسم يف انتقاء البلعبُت. :(28رقم )الجدول 

 

  %  ن  ة    ئ ٌة ع     تك    ت  القتــــ  ح

 22 02   ئ  

 52 5 ع  ة

 52 5   ن  

 02 5 أ   

 022 52    ج ــ ع
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الصدر والفخذ وظبانة الساؽ ال يبدوا من العوامل اؼبهمة  بالنظر إىل النسب اؼبئوية اؼبتباينة جدا فإف عامل ؿبيط

جدا بل يساهم بشكل متوسط إهبابيا على عملية انتقاء البلعبُت إذ قبد أف ؾبموعة اؼبدربُت الذين يأخذوف سذا 
 العامل باغبسباف دائما يًتبعوف على نصف اآلراء بينما اجملموعات األخرى اليت تتوزع بُت الذين يعتمدونه يف
العادة والندرة والعدـ تصل بنا إىل الطرح اؼبسلم به يف اؼبسانبة النوعية اؼبتوسطة ؽبذا العامل يف عملية انتقاء 

 البلعبُت لدى اؼبدربُت. 
 

 ( نًحيطبث انصذر وانفخذ وسًبَت انسبق29شكم )
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 ؟هل تعترب أف عامل قوة القبضة غبراس اؼبرمى مهمة جداالسؤال السادس;

 ى.رأي اؼبدربُت يف قوة القبضة لدى حراس اؼبرم :الغرض من السؤال
 يبثل عامل قوة القبضة لدى حراس اؼبرمى لبلعيب كرة القدـ .:(29رقم )الجدول 

 

 %  ن  ة    ئ ٌة  ع     تك    ت  القتــــ  ح

 022 52 نعم

 22 22 ال

 022 52    ج ــ ع
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يشَت اعبدوؿ إىل التأكيد اؼبطلق على أنبية عامل قوة القبضة غبراس اؼبرمى يف عملية االنتقاء وذلك دوف الرجوع 

 رمى.إىل أية خلفيات يف عمل اؼبدرب يف انتقائه غبارس اؼبرمى إذ بدوف قبضة قوية فبل معٌت غبارس م
 

 (ألهًيت لىة انمبضت نحزاص انًزيً 12شكم )
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 ؟هل تعتمد يف انتقاء البلعبُت على طرؽ القياس األنثروبومًتية السؤال السابع;

تعترب القياسات األنثروبومًتية معايَت مهمة يعتمد عليها اؼبدرب يف عملية االنتقاء وذلك  :الغرض من السؤال
 .اس خبلؿ عملية االنتقاءلضماف االنتقاء اعبيد ؽبذا طرحنا الس:اؿ ؼبعرفة مدى استعماؿ اؼبدربُت طرؽ القي

 يبُت طرؽ القياس األنثروبومًتية لبلعبُت.:(12رقم )الجدول 
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تتصدر القياسات األنثروبومرية قائمة األولويات لدى اؼبدربُت يف عملية انتقائهم لبلعبُت كشرط من شروط قباح 

لى طغياف استعماؿ هذا األسلوب دوما لدى جل اؼبدربُت ، ع ) (60%عملية االنتقاء لذلك تعرب النسبة اؼبئوية 
 أما بقية النسب فهي تشَت إىل أف اؼبدربُت الذين ال يعتمدوف هذا القياسات إال عادة أو نادرا هم قليلوف جدا .  

 
 
 

 ( يىضح طزق انميبص األَثزوبىيتزيت11شكم )
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 ؟ أهم مرحلة النتقاء البلعبُت سنة (9-12)هل اؼبرحلة العمرية السؤال الثامن;

 .سنة أهم مرحلة النتقاء البلعبُت( 9-12 ) رأي اؼبدربُت أف اؼبرحلة العمرية معرفة :الغرض من السؤال
 .يبثل نسبة تناسب اؼبرحلة العمرية لعملية االنتقاء :(11رقم )الجدول 
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( أجابوا بػ )نعم( أي أهنم يروف أف هذا اؼبرحلة هي األنسب %199نبلحظ من اعبدوؿ أف نسبة )       
 لعملية انتقاء البلعبُت الناشئُت

 :هذا اؼبرحلة تتميز ب فأل
 .اكتساب اؼبهارات البلزمة لؤللعاب -          
 تنمية اؼبفاهيم البلزمة للحياة اليومية. -          
 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية. -       

 ( يبيٍ أهى يزحهت الَتمبء انالعبيٍ  12شكم)
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 ؟هل تراعي يف عملية االنتقاء مدى شعور الناشئُت بالثقة واألماف السؤال التاسع;

معرفة مدى تأثَت عامل الشعور بالثقة واألماف لدى الناشئُت على عملية االنتقاء عند :الغرض من السؤال
 اؼبدربُت.
 نسب مراعاة اؼبدربُت مدى شعور الناشئُت بالثقة واألماف. يوضح :(12رقم )الجدول 
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قاء سليمة ونوعية لبلعبُت وهذا يعترب عامل الشعور بالثقة واألماف لدى الناشئُت من األمور األساسية يف عملية انت

يف عمل اؼبدربُت إذ من اؼبعلـو أف اغبالة النفسية لبلعبُت ت:ثر إهبابا أو سلبا على مستوى األداء وبالتايل فمراعاة 
 ألف اغبالة النفسية تكمل اغبالة البدنية . ءعامل الشعور الثقة واألماف يصبح أمر البد منه لنجاح عملية االنتقا

 

 ُبشئيٍ ببنثمت واأليبٌ( يىضح يذي شعىر ان13شكم )
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 ؟سنة )12-9 (هل تراعي يف عملية االنتقاء الفروؽ اعبسمية لؤلطفاؿ:عاشرالسؤال ال
 معرفة رأي اؼبدربُت أثناء أدائهم لعملية االنتقاء مراعاهتم للفروؽ اعبسمية لؤلطفاؿ. :الغرض من السؤال

 الفروؽ اعبسمية لبلعبُت يف كرة القدـ. :يبثل(13رقم )الجدول 
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على تركيز اؼبدربُت على عامل الفروؽ اعبسمية لؤلطفاؿ  100%إىل التأكيد اؼبطلق تشَت معلومات اعبدوؿ 

أثناء أدائهم لعملية االنتقاء إذ يعترب اعتماد هذا العامل السبيل األقبع الختيار أحسن اؼبواهب  )سنة9-12(
   بدنية ت:دي إىل نتائج ديناميكية حسنة .    تالناشئة اليت سبلك أكثر إمكانيا

 
 
 
 

 ( يبيٍ انفزوق انجسًيت نألطفبل14شكم)
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 هل تعتمد يف عملية االنتقاء على الفروؽ العقلية بُت البلعبُت؟ :لسؤال الحادي عشرا

بُت البلعبُت معتمدة   )الغباء... -الذكاء (الفروؽ العقلية  وهو ؿباولة معرفة ما إذا كانا :الغرض من السؤال
 يف عملية االنتقاء.

  يبُت الفروؽ العقلية بُت البلعبُت.;  :(14رقم )الجدول 
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عبدوؿ يبكننا مبلحظة األنبية القصوى للفروؽ العقلية بُت البلعبُت الناشئُت يف عملية االنتقاء لدى من خبلؿ ا

اؼبدربُت إذ ي:دي اعتماد منهج االختيار بُت هذا الفروؽ إىل اغبصوؿ على العبُت ذوي جانب تكتيكي نوعي  
 نافسات .كما يبكننا القوؿ بأف هذا الفروؽ ربدد مستوى أداء البلعب يف ـبتلف اؼب

 

 ( يبيٍ انفزوق انعمهيت بيٍ انالعبي15ٍشكم )
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 سنة؟ ) 12-9 (هل للفروؽ اؼبزاجية دور مهم يف عملية انتقاء البلعبُت :السؤال الثاني عشر

 معرفة ما إذا كاف الطفل هادئ أـ سريع االنفعاؿ ؽبا دور يف عملية انتقاء . :الغرض من السؤال
 ُت.دور الفروؽ اؼبزاجية يف عملية انتقاء البلعبُت الناشئ يوضح :(15رقم )الجدول 
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دوؿ أف للفروؽ اؼبزاجية اثر كبَت يف اختيار أحسن اؼبواهب الناشئة ويبدو ذلك يف التقدير اعبيد الذي ح اعبيوض

يبكن أف نلمسه يف عمل اؼبدربُت يف متابعتهم ألداء البلعبُت يف اؼبنافسات وخاصة يف مناسبات االحتكاؾ اليت 
ب إما يف رد فعل هادئ أو متعصب وبالتايل ربدث بُت البلعبُت إذ يف هذا األوقات تظهر الروح اؼبزاجية لبلع

 الوصوؿ إىل اختيار عناصر تكوف أكثر رزانة وربكم يف األعصاب يف ـبتلف اؼبنافسات . 
 

 ( يبيٍ دور انفزوق انًشاجيت16شكم )
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 ما هي اؼبراحل اليت تعتمد عليها النتقاء البلعبُت لكرة القدـ ؽبذا اؼبرحلة؟ :السؤال الثالث عشر

 ها اؼبدرب يف عملية انتقاء البلعبُت .معرفة اؼبراحل اليت يعتمد علي :الغرض من السؤال
 

من خبلؿ اإلجابات اليت ربصلنا عليها من طرؼ اؼبدربُت الحظنا أف عملية االنتقاء سبر بعدة مراحل تكمل 
بعضها البعض اؼبتمثلة يف االنتقاء األويل الذي يعترب مرحلة هامة من مراحل االنتقاء وعلى ذلك هبب مراعاة 

 اؼبواصفات التالية :   
o . اغبالة الصحية العامة 

o .النمط اعبسمي 

o .الظروؼ االجتماعية اػباصة بكل العب 

o . مستوي القدرات البدنية 
مث يأيت بعدها االنتقاء التخصصي وتستخدـ يف هذا اؼبرحلة اؼببلحظة اؼبنظمة واالختبارات اؼبوضوعية لقياس مدى 

نية والنفسية ومدى إتقاف الناشئ للمهارات مبو اػبصائص اؼبرفولوجية والوظيفية وسرعة تطور الصفات البد
وإمكانية وصوله للمستويات الرياضية العالية، ويف األخَت يأيت االنتقاء النهائي حيث تعرب هذا اؼبرحلة اؼبرحلة 
اغباظبة لتوجيه البلعبُت كبو زبصصاهتم األكثر دقة ، ولتحقيق أو قباح مستوى متميز ؽبم حيث ي:هلوف بذلك 

الرياضية العالية من خبلؿ اؼبنافسات عالية الشدة وبصفة مستمرة على ذلك هبب مراعاة اػبصائص  إىل اؼبستويات
 التالية :
o . متابعة اغبالة الصحية واالجتماعية لبلعبُت 

o .اختبارات العبلقة بُت القدرات البدنية والوظيفية باؼبستوى اؼبهاري 

o . مبط اعبسم والقياسات األنثروبومًتية 

o ات النفسية لبلعبُت.اختيارات السم 
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 ما معٌت االنتقاء حسب رأيكم؟ :السؤال الرابع عشر

 معرفة مفهـو االنتقاء يف اجملاؿ الرياضي.:الغرض من السؤال
 معٌت كلمة االنقاء. يوضح :(16رقم )الجدول 
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واألحباث اؼبختصة من من خبلؿ النتائج إف معظم اؼبدربُت يتفقوف يف تعريفهم لبلنتقاء مع التعريفات األكاديبية 
حيث انه عبارة عن عملية تتطلب دقة كبَتة و متناهية يف اختيار البلعبُت من ناحية اؼبواهب واإلمكانيات 

اؼبمثلة لرأي اؼبدربُت الذين  (90%)باإلضافة إىل الناحية اؼبرفولوجية وما ي:كد كبلمنا هو النسبة اؼبئوية اؼبرتفعة 
على األرجح هم نسبة ( عن عملية اختيار على عكس الذين يعتربونه عملية كشف يعتربوف عملية االنتقاء عبارة 

 %) 19قليلة جدا 

 ( يىضح يعًُ االَتمبء17شكم)
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 يف رأيكم ما هي األهداؼ اؼبرجوة من انتقاء البلعبُت يف هذا اؼبرحلة؟ :السؤال الخام  عشر

 أهداؼ االنتقاء. ؿباولة معرفة :الغرض من السؤال

 

اؿ الرياضي فهو يستخدـ يف تكوين الفرؽ احمللية واؼبنتخبات وإعداد يستخدـ االنتقاء استخدامات واسعة يف اجمل

أبطاؿ اؼبستقبل ، وتوجيه الطاقات من الناشئُت إىل نوع من أنواع الرياضة اؼبناسبة واليت توافق قدراهتم وميوؽبم 

اإلستعدادت واذباهاهتم ، واالكتشاؼ اؼببكر للموهوبُت يف ـبتلف األنشطة الرياضية وهم الناشئُت من ذوي 

العالية من األداء يف ؾباؿ نشاطهم والتنب: دبا ست:وؿ إليه هذا اإلستعدادت يف اؼبستقبل ، ورعاية اؼبواهب وضماف 

تقدمها حىت سن البطولة، وتوجيه عملية التدريب الرياضي كبو مفردات التفوؽ يف الفرد الرياضي غبسن االستفادة 

 منها.  
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 هل االنتقاء اعبيد يزيد من فاعلية عملية التدريب؟ :السادس عشرالسؤال 

 معرفة ما إذا كاف االنتقاء اعبيد يزيد من فاعلية عملية التدريب . :الغرض من السؤال
 الدور الذي يلعبه االنتقاء يف فاعلية عملية التدريب. يوضح :(17رقم )الجدول 
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صر رئيسية هي إف النتائج اؼبعرب عنها تقودنا إىل القوؿ بأف التفوؽ يف أي نشاط رياضي يعتمد على ثبلثة عنا
االنتقاء ، التدريب ، واؼبنافسات وال يبكن بدوف انتقاء جيد ربقيق نتائج رياضية عالية ، ولكن إذا ما أعطيا 
عملية االنتقاء القدر الكايف من العناية ، وأجريا يف إطار تنظيمي دقيق  مبٍت على أسس علمية سليمة انعكس 

فعاليتها ، وبالتايل أمكن ربقيق  أفضل النتائج الرياضية يف أسرع  ذلك على عمليات التدريب واؼبنافسات وزاد من
 وقا وبأقل جهد فبكن.

 
 

 ( نشيبدة فبعهيت انتذريب يٍ عًهيت االَتمبء18شكم)
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 هل تعتمد يف انتقاء البلعبُت على اؼببلحظة ؟ :السؤال السابع عشر

 ؿباولة معرفة دور اؼببلحظة يف عملية االنتقاء . :الغرض من السؤال
 ؼببلحظة يف عملية االنتقاء.يبُت رأي اؼبدربُت حوؿ أنبية ا :(18رقم )الجدول 
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انطبلقا من اؼبعطيات اؼبدونة يف اعبدوؿ نرى بأف كل اؼبدربُت يتخذوف من مبدأ اؼببلحظة نقطة بداية البد منها يف 
واالختيار اليت يقوموف سا للظفر بأحسن اؼبواهب الشابة، فبدوف اؼببلحظة ال يبكن التمييز بُت  ءعمليات االنتقا

ناسبُت يف لعبة ما إذ يكمن دورها يف ربديد السمات العامة والقدرات اػباصة اليت البلعبُت اؼبناسبُت وغَت اؼب
 يبحث عنها أي مدرب متخصص للحصوؿ على الطاقات الناشئة اؼبطلوبة يف أي إقباز رياضي. 

 
 
 
 
 

 نطزيمت انًالحظت في اَتمبء انالعبيٍ( 19شكم )
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 هل تواجه صعوبات يف عملية انتقاء البلعبُت لكرة القدـ يف هذا اؼبرحلة ؟ :السؤال الثامن عشر

 ؟ذا كانا اإلجابة بنعم أذكرهاوإ - 
 ؿباولة معرفة ماذا كانا هناؾ صعوبات من خبلؿ قياـ بعملة االنتقاء . :الغرض من السؤال

 .يبُت لنا صعوبات اليت تواجه اؼبدربُت من خبلؿ عملية االنتقاء :(19رقم )الجدول 
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يتفقوف على أف عملية االنتقاء تتخللها العديد من الصعوبات هاته األخَتة يبكن  %) 99 (جل اؼبدربُت

 ط مهمة :ربديدها يف عدة نقا
o  عدـ وجود قياسات ومعايَت ثابتة ربدد قدرات الرياضي اؼبوهوب ، فاالختبارات اليت ذبرى أثناء االنتقاء ال

 تعرب سوى عن نسبة قليلة من قدرات الرياضي اغبقيقية .

o ف االعتماد على اػبصائص اعبسمية الثابتة لتحديد والتنب: بالرياضي اؼبوهوب أثناء عملية التقييم يف حُت أ
 هناؾ عوامل أخرى نفسية، اجتماعية ...وهي متغَتة .

o  .أثناء عملية االنتقاء من الصعب اغبكم على الرياضي اؼبوهوب نظرا الف اؼبوهبة هي حالة نادرة 

o .عدـ وجود سن ثابا بالنسبة لظهور اؼبوهبة ، فهي مرتبطة بالتطور قدرات الرياضي اؼبختلفة اؼبتواصلة 

 مثل هذا الصعوبات. ) % 19 (ا من اؼبدربُت الذين ال يعانوفمع مبلحظة نسبة ضئيلة جد

 ( يىضح انصعىببث في عًهيت االَتمبء22شكم)
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 هل تعتمد يف انتقائك للناشئُت على التنب: الطويل اؼبدى ألدائهم؟ :السؤال التاسع عشر

 اؼبدة اؼبستغرقة يف عملية االنتقاء للوصوؿ إىل أداء أمثل.وهو ؿباولة معرفة  :الغرض من السؤال
  .: الطويل يف انتقاء البلعبُت الناشئُت يوضح التنب;  :(22رقم )الجدول 
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يعتمدوف يف انتقائهم للناشئُت على التنب: طويل اؼبدى  ) % 89 (نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أف معظم اؼبدربُت 

والذين يندر استعماؽبم له والذين ال  %)29 (ألدائهم بصورة مطلقة وحتمية على عكس الذين يبروف به اعتياديا
ونه أصبل ، وهذا يقودنا إىل الوصوؿ إىل حقيقة موضوعية علمية وهي أف التنب: وبصورة خاصة طويل اؼبدى يستعمل

من أهم واجبات االنتقاء حيث أننا إذا مل نستطع التنب: باالستعدادات اليت يبكن التعرؼ عليها يف اؼبراحل األوىل 
 على اؼبدى الطويل فبل فائدة من عملية االنتقاء.ومل نواكبها أثناء مرحلة األداء  )مراحل اكتشاؼ اؼبواهب (
 

 (  يىضح انتُبؤ انطىيم الَتمبء انُبشئي21ٍشكم)
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 هل تطبق برنامج تدرييب خاص قبل عملية االنتقاء ؟ :السؤال العشرين

 معرفة ما إذا كاف هناؾ برنامج خاص قبل عملية االنتقاء . :الغرض من السؤال
 .اءيبُت لنا تطبيق برنامج تدرييب خاص قبل الشروع يف عملة االنتق :(21رقم )الجدول 
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رأي األغلبية اؼبطلقة للمدربُت الذين يستعملوف برناؾبا خاصا قبل قيامهم بعملية  % )  199(ة سبثل النسبة اؼبئوي
االنتقاء، إذ نسجل الغاية القصوى من هذا الربنامج هو مبلحظة اؼبواهب والقدرات الكامنة اليت ال تظهر 

أنشطة رياضية تتخلل (اؼبعايَت الرياضية  باؼببلحظة اؼبباشرة أثناء القياـ اؼبباشر بعملية االنتقاء دوف القياـ بأدٌل
  اليت تقود البلعب إىل إبراز أحسن ما لديه.)الربنامج

 
 
 

 ( نتطبيك بزَبيج تذريبي لبم عًهيت االَتمبء 22شكم)
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 يف رأيك ما هي اؼبدة اؼبستغرقة خبلؿ عملية االنتقاء ؟ :السؤال الواحد و العشرين

 ؿباولة معرفة اؼبدة اؼبستغرقة خبلؿ عملية االنتقاء . :الغرض من السؤال

 

ؼبتحصل عليها نصل إىل أف أغلبية اؼبدربُت يروف بأف اؼبدة الزمنية اؼبستغرقة خبلؿ عملية االنتقاء من خبلؿ النتائج ا

هي سنة واحدة واليت يتم فيها كشف واختيار صبيع مهارات وقدرات البلعبُت الناشئُت ولذلك هبب أف تعطى 

ار قدراته وإمكاناته سواء كانا فرصة سنة واحدة على األقل من التدريب اؼبنظم لكل العب لكي يتمكن من إظه

بدنية أو حركية أو وظيفية ، وعلى ضوئها يبكن انتقائه من هذا اؼبرحلة  والوصوؿ يف هذا اؼبدة النتقاء العبُت 

 قادرين على ربسُت مستوى كرة القدـ متفوقُت دبواهبهم وقدراهتم
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 ات طبية ونفسية على البلعبُت قبل عملية االنتقاء ؟هل تقوموف بفحوص :السؤال الثاني و العشرين

 معرفة ما إذا كانا هناؾ فحوصات طبية ونفسية على البلعبُت قبل عملية االنتقاء . :الغرض من السؤال
يوضح لنا نسب اؼبدربُت الذين يقوموف بفحوصات طبية ونفسية على البلعبُت قبل عملية  :(22رقم )الجدول 
 .االنتقاء
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بُت يقوموف بفحوصات طبية على البلعبُت قبل عملية االنتقاء ، ونعتقد من خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ أف أغلبية اؼبدر 

بأهنم يقصدوف بالفحوصات الطبية شهادة طب عاـ وخاص وليس الفحص الطيب الرياضي اؼبتخصص الذي 
يعتمد وسائل خاصة وميكانيزمات عمل طبية تعتمد أكثر على النوعية والتخصص  ، وبالتايل يصعب اغبصوؿ 

ضية ناشئة سليمة ، ألنه لضماف االستفادة أكثر من الطاقات واؼبواهب الناشئة وجب العمل على على لببة ريا
  الًتكيز على إجراء فحوصات طبية دقيقة على البلعبُت قبل إخضاعهم لعملية االنتقاء .

 

 

 

 

 

 ( يىضح انميبو بفحىصبث طبيت عهً انالعبي23ٍشكم )
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II. ; مناقشة نتائج الدراسة 
 

ؼبعلومػات البلزمػة اػباصػة دبػدريب كػرة القػدـ  أردنػا بعد ربليلنا ومناقشتنا ألسئلة االستبياف بغرض اغبصػوؿ علػى ا    

الوصػػوؿ إىل بعػػض اغبقػػائق الػػيت كنػػا نصػػبوا إليهػػا والػػيت ع تسػػطَتها مسػػبقا يف فرضػػيات دراسػػتنا , والػػيت دارت حػػوؿ 

رهػا الناشئُت باعتبا لوجية  للرياضيُتو الًتكيز على اػبصائص اؼبرفب ربقيق نتائج جيدة هل يبكن اإلشكالية التالية : "

 " ؟ أمر أساسي يف عملية االنتقاء واالختيار يف اؼبراحل اؼببكرة

سنة يف عملية االنتقاء يف  )12-9(حاولنا يف دراستنا هذا التعرؼ على أنبية اػباصية اؼبرفولوجية للمرحلة العمرية 

حيث ومن خبلؿ ، لقدـكرة ا   العوامل اليت ربدد عملية االنتقاء و االختيار لدى ناشئي، وأهم   ميداف كرة القدـ

( وجدنا أف اػبصائص اؼبرفولوجية للنشئ " الطوؿ ، الوزف ، احمليط ، 19-9-8-7-6-5-4اعبداوؿ رقم )

سنة ،وعليه فإف الفرضية األوىل  12-9عرض اؼبنكبُت ....(  تلعب درا هاما يف عملية االنتقاء يف اؼبرحلة العمرية 

ضمن أ م العوامل التي تحدد عملية االنتقاء و االختيار لدى  تعتبر الخاصية المرفولوجية من اليت تقوؿ "

 . قد ربققا "كرة القدم   ناشئي

ويف سبيل التعرؼ على اؼبرحلة األساسية اليت تناسب عملية االنتقاء وتوجيه العيب كرة القدـ ، واليت توافق اؼبرحلة 

رفولوجية للنشئ والفروؽ الفردية لكل ( سنة وذلك راجع اىل عدة أسباب من بينها اػبصائص اؼب12-9العمرية )

استخدامات واسعة فيهذا  ( يرى اؼبدربوف لبلنتقاء14-13-12-11العب  ،حيث ومن خبلؿ اعبداوؿ رقم )

السن فهو يستخدـ يف تكوين الفرؽ احمللية واؼبنتخبات وإعداد أبطاؿ اؼبستقبل ، وتوجيه الطاقات من الناشئُت إىل 

اسبة واليت توافق قدراهتم وميوؽبم واذباهاهتم ، واالكتشاؼ اؼببكر للموهوبُت يف ـبتلف نوع من أنواع الرياضة اؼبن

األنشطة الرياضية وهم الناشئُت من ذوي اإلستعدادت العالية من األداء يف ؾباؿ نشاطهم والتنب: دبا ست:وؿ إليه 

ة،وعليه فإف الفرضية الثانية اليت هذا اإلستعدادت يف اؼبستقبل ، ورعاية اؼبواهب وضماف تقدمها حىت سن البطول

 " قد ربققا .( سنة مناسبة في عملية توجيه و انتقاء العبي كرة القدم12-9إن المرحلة العمرية )تقوؿ "  
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حيث أننا يف البداية أردنا معرفة أنبية اػباصية أما عن ربقيق النتائج اعبيدة من خبلؿ عملية االنتقاء ،      

له األثر اإلهبايب عل أداء البلعبُت خبلؿ اؼبنافسة ألف االنتقاء اؼبرفولوجي مهم يف مسَتة اؼبرفولوجية الذي يكوف 

ومن خبلؿ اعبداوؿ  أي فريق قبل وأثناء اؼبنافسة وذلك للوصوؿ بالبلعبُت إىل أعلى مستوى من اللياقة البدنية ،

على اؼبدربُت ومن أجل ضماف أفضل النتائج الرياضية هبب (  23-22-21-20-19-18-17رقم )

االهتماـ باعبانب البدٍل أثناء عملية االنتقاء مستعملُت كل الطرؽ العلمية واؼبعارؼ اؼبطبقة يف االنتقاء للحصوؿ 

أن لتحقيق نتائج جيدة في المنافسات مرتبطة  وبالتايل فإف الفرضية الثالثة و اليت تقوؿ "على النتائج اؼبرجوة.

 ققا ." قد رب بشكل كبير بعملية االنتقاء

ومن خبلؿ ما قمنا به يف هذا البحث من الدراسة النظرية إىل جانب الدراسة اؼبيدانية ، توصلنا إىل أف اػباصية 

اؼبرفولوجية ؽبا دور كبَت يف عملية االنتقاء وكذلك خربة اؼبدرب ؽبا تأثَت إهبايب على عملية االنتقاء ،حيث كلما  

حكم يف عملية االنتقاء، وبالتايل رفع اؼبستوى يف أندية كرة القدـ كاف للمدرب خربة وكفاءة عالية استطاع الت

اعبزائرية ويظهر ذلك من خبلؿ االستبياف اؼبوزع على اؼبدربُت حيث أظهر هذا األخَت اهتماـ اؼبدربُت يف عملية 

صصة لعملية االنتقاء اؼبرفولوجي على الناشئُت وذلك من خبلؿ إجابتهم على األسئلة اؼبقدمة بتطبيقهم برامج ـب

االنتقاء وكذلك استعماؽبم ؼبختلف الوسائل البيداغوجية اؼبتوفرة  وتقيدهم باألسس واؼببادئ العلمية لبلنتقاء ومن 

االنتقاء الجيد للموا ب الرياضية في مرحلة  الفرضية العامة و اليت تقوؿ "خبلؿ النتائج اؼبتوصل إليها قبد أف 

المستمرة للخصائص المرفولوجية لدى الرياضيين الناشئين الممارسين  الناشئين يستند أساسا إلى المتابعة

 " قد ربققا . ( سنة23-:لكرة القدم للمرحلة العمرية  )
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III. ; التوصيات و االقتراحات 
 اؼبدربُت  ؾبموعة  من التوجيهات من خبلؿ النتائج اليت ربصلنا عليها يف هذا البحث ارتأينا أف نقدـ إىل

  سنة( 12-99للن ء " اؼبرحلة العمرية ) االنتقاء و التوجيهنراها مفيدة يف السَت اعبيد لعملييت والتوصيات اليت 

، و ضمن إطار االنتقاء و التوجيه لبلعينب ، ارتأينا لوضع ؾبموعة من القدـو من أجل الرقي برياضة كرة 

 االقًتاحات جاءت كما يلي:

 .بل ألهنم يبثلوف النواة للمستويات اعبيدةاالهتماـ بالناشئُت بغرض االعتماد عليهم مستقب -

من خبلؿ  وربضَت اؼبنتخبات الشبانية توضيح وإبراز الدور الفعاؿ الذي يلعبه التحضَت البدٍل يف تكوين  -

 .اؼبسانبة يف تطوير الصفات البدنية من قوة ، سرعة ، مرونة ....، باإلضافة إىل تنمية القدرات اغبركية

ؼبا ؽبا عبلقة بُت مستوى األداء البدٍل و كذلك  القدـنثروبومًتية، لبلعيب كرة االهتماـ بالقياسات اال -

 اؼبهاري.

 .االسًتشاد بالقياسات اعبسمية و الصفات البدنية عند انتقاء البلعبُت يف كرة القدـ  -

 ضرورة وضع طريقة علمية وموضوعية يستخدمها اؼبدربوف للقياـ بعملييت االنتقاء والتوجيه -

 القدـ.بطاقات تسجل فيها تطور النواحي البدنية، و القياسات اعبسمية لبلعيب كرة ضرورة عمل  -

اعبسمية  على اغبفاظ على التناسب اعبيد بُت الطوؿ و الوزف و بقية القياسات الناشئُت  حث البلعبُت -

 دبا يتبلئم مع الصفات البدنية.لدى العيب كرة القدـ، 

 .القدـيثة للمساعدة يف تقوَل وقياس و تطور العيب كرة العمل على توفَت األجهزة العلمية اغبد -

 ضرورة األخذ بعُت االعتبار استخداـ اؼبقاييس واالختبارات يف عملية االنتقاء و التوجيه -

يف النشاط الرياضي  يف كرة لقدـألنبية عملية االنتقاء و التوجيه نظرا ألنبية هذا اؼبوضوع وتشعبه الكبَت و  -

 .مشاسة على الفئات العمرية األخرى نقًتح القياـ بدراسات
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 الخاتمة;
إف كرة القدـ اغبديثة تعتمد على الصفات البدنية العالية، وؽبذا هبب على اؼبدربُت معرفة مستوى اللياقة      

البدنية لدى العبيهم ، حيث يستطيع مدرب كرة القدـ التعرؼ على هذا األخَت بتطبيق االختبارات البدنية    

 بُت الناشئُت، بعد ذلك يتم توجيه كل العب إىل اؼبنصب الذي يبلئم قدراته البدنية.  على البلع

على النتائج اؼبستقبلية للطرؽ من تأثَتات  ؽبا إف عملية االنتقاء يف كرة القدـ عملية حساسة جدا ومهمة ؼباكما 

يف وجود تلك االستعدادات واؼب:هبلت الرياضية واؼبنتخبات، فإعداد العبُت متميزين من صبيع النواحي لن يأيت إال 

 البلزمة لتحقيق أحسن مستوى فبكن وألطوؿ فًتة زمنية.

ومن خبلؿ اؼبعطيات النظرية يف حبثنا هذا وجدنا أف كل اػبصائص اؼبرفولوجية لبلعب كرة القدـ الناشئُت              

ختبارات البدنية  يف كرة القدـ، وذلك سنة ( هبب أف تأخذ بعُت االعتبار إجراء اال 12-9) اؼبرحلة العمرية 

 لكشف مستوى اللياقة البدنية اليت يبلكها كل العب  .

من خبلؿ ما قمنا به يف هذا البحث ، توصلنا إىل أف اػباصية اؼبرفولوجية ؽبا دور كبَت يف عملية االنتقاء و      

كاف للمدرب خربة وكفاءة عالية استطاع وكذلك خربة اؼبدرب ؽبا تأثَت إهبايب على عملية االنتقاء ،حيث كلما  

 التحكم يف عملية االنتقاء.

وقد حاولنا يف دراستنا هذا التعرؼ على أنبية وإدراؾ دور اؼبدرب يف االنتقاء اؼببٍت على أسس علمية لدى 

اؼبيدانية  الناشئُت يف كرة القدـ، من خبلؿ اجملهودات اليت قمنا سا يف هذا البحث يف جانبه النظري وكذا الدراسة

وبعد قيامنا بتحليل ومناقشة النتائج توصلنا إىل أف اؼبدرب له دور كبَت يف عملية انتقاء الرياضيُت واختيارهم، من 

وهبب على اؼبدرب أف يكوف كفئ وذا خربة يف عملية االنتقاء، حيث  باػبصائص اؼبرفولوجية ،خبلؿ االهتماـ 

يف هذا العملية، ولكي تكوف عملية االنتقاء أكثر دقة  كلما كاف للمدرب خربة وكفاءة استطاع التحكم

وموضوعية هبب على اؼبدربُت االعتماد على برنامج علمي خاص خبلؿ هذا العملية، وتتم بعدة مراحل وخطوات 
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إىل  بالناشئُتهبب إتباعها من أجل إعداد البلعبُت للمشاركة يف اؼبنافسات والبطوالت الرياضية، وذلك للوصوؿ 

 توى من األداء وبالتايل الرفع يف اؼبستوى األندية والفرؽ الرياضية.  أعلى مس

          ويف األخَت نسأؿ اهلل العلي الكبَت أف تكوف هذا الدراسة فيها فائدة ومنفعة، وأف هبعلها اهلل عمبل خالصا  

 لوجهه، شفيعة لنا يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليم. آمُت.

 ومن الشيطاف. أنفسنافمن  أصبنا فمن اهلل وحدا وإف أخطأناإف 

 *وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد*
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 محمد خيضر بسكرةجامعة 
 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

 قسم التدريب الرياضي 
 

 
 
 

 ت نهًذربيٍاستًبرة استبيبٌ يىجه

 

 عنوان الم كرة ;
 
 

 
 
 

، زبصػػص علػػـو و تقنيػػات النشػػاطات البدنيػػة و الرياضػػية يف  اؼباسػػًتيف إطػػار مػػذكرة ضػػمن متطلبػػات نيػػل شػػهادة 
 تدريب رياضي .

 
نرجػػو مػػنكم التكػػـر باإلجابػػة علػػى أسػػئلة االسػػتبياف التػػايل قصػػد مسػػاعدتنا إلقبػػاز حبثنػػا هػػذا كمػػا نرجػػو أف تكػػوف 

 قة قصد التوصل على نتائج إهبابية.إجابتكم دقي
   

 ولكػم منػػا فائػق االحًتاـ والتقديػػر .         
 
 
 

 ;   ظة مالح
 ( وضع العالمةxأمام اإلجابة المناسبة ونشكر صدق مسا متكم ومساعدتكم ) . 
 

 
 

عملية  على( سنة  23 – :العمرية )  أ مية الخاصية المرفولوجية للمرحلة
 اإلنتقاء لدى العبي كرة القدم

 



 

 

 المعلومات الشخصية للمدربين; 
 :السن -2
 تبلا من العمر : ................     
 :)مدة اػبدمة  (ات اػبربة عدد سنو  -2
 سنوات   10سنوات               أكثر من  10اىل  5سنوات           من  5اىل  1من     
 اؼبستوى الدراسي :  -3
 إبتدائي                  أساسي                             ثانوي                           جامعي    

   ; أسئلة المحور األول
 رتب حسب األنبية ؟ –: على ماذا تعتمد يف عملية اإلنتقاء 1س
 

 البنية اؼبرفولوجية . -
 اعبانب التقٍت اغبركي. -
 اعبانب التكتتيكي لبلعب. -
 : هل يعترب الوزف من اػبصائص اؼبهمة يف إنتقاء البلعبُت ؟2س

 ال                                   نعػم                          
 : هل للطوؿ دور يف عملية إنتقاء البلعبُت ؟3س

 نعػم                                    ال                         
 هل تأخذ عامل عرض اؼبنكُت والصدر باغبسباف يف إنتفاء البلعبُت ؟ :4س
 نادرا                             أبدا دائما                         عادة                                  
 : هل تأخذ عامل ؿبيط الصدر والفخذ وظبانة الساؽ باغبساف يف إنتقاء البلعبُت ؟5س
 دائما                         عادة                             نادرا                             أبدا      
 قبضة غبراس اؼبرمى مهمة جدا ؟: هل تعترب أف عامل قوة ال6س

 نعػم                                    ال                         
 : هل تعتمد يف إنتقاء البلعبُت على طرؽ القياس األنثروبومًتية ؟7س
 أبدا              دائما                         عادة                             نادرا                     

 أسئلة المحور الثاني ; 
 سنة تعترب أهم مرحلة إلنتقاء البلعبُت ؟ (9-12)  : هل اؼبرحلة العمرية 8س

 نعػم                                    ال                         
 
 



 

 

 : هل تراعي يف عملية اإلنتقاء مدى شعور الناشئُت بالثقة واألماف 9س
 
 ائما                         عادة                             نادرا                             أبدد
 سنة ؟ (9-12): هل تراعي يف عملية اإلنتقاء الفروؽ اعبسمية لؤلطفاؿ 10س

 أبد             دائما                         عادة                             نادرا                
 : هل تعتمد يف عملية اإلنتقاء على الفروؽ العقلية بُت البلعُت ؟11س

 دائما                         عادة                             نادرا                             أبد
 ؟ سنة  (9-12): هل للفروؽ اؼبيزاجية دور مهم يف عملية إنتقاء البلعبُت 12س

 نعم                     ال
 سنة ؟ (9-12) : ماهي اؼبراحل اليت تعتمد عليها إلنتقاء البلعُت لكرة القدـ للمرحلة العمرية 13س

......................................................................................................
................................................................................................ 

 أسئلة المحور الثالث ; 
 : ما معٌت اإلنتقاء حسب رأيكم ؟14س

 عملية إختيار . -أ        
 عملية توجيه . -ب       
 عملية كشف . -ج       
 ؟ (9-12)اؼبرحلة العمرية :يف رأيكم ماهي األهداؼ اؼبرجوة من إنتقاء البلعُت يف 15س  

......................................................................................................
.................................................................................................. 

 فاعلية عملية التدريب ؟ : هل اإلنتقاء اعبيد يزيد من16س
 نعػم                                    ال                         

 : هل تعتمد يف إنتقاء البلعنب على اؼببلحظة فقط ؟17س
 نعػم                                    ال                         

 سنة ؟ (9-12)عُت لكرة القدـ للمرحلة العمرية : هل تواجه صعوبات يف عملية إنتقاء البل18س

 نعػم                                    ال                         
 إذا كانا اإلجابة بنعم ،أذكرها ؟  -    

......................................................................................................
................................................................................................... 
 



 

 

 : هل تعتمد يف إنتقائك للناشئُت على التنب: طويل اؼبدى ألدائهم ؟19س
 أبد           دائما                         عادة                             نادرا                  

 : هل تطبق برنامج تدرييب خاص قبل عملية اإلنتقاء ؟29س
 

 نعػم                                    ال                          
 ماهي اؼبدة اؼبستغرقة خبلؿ عملية اإلنتقاء ؟يف رأيك ما : 21س

......................................................................................................
.................................................................................................. 

 : هل تقوموف بفحوصات طبية ونفسية على البلعبُت قبل عملية اإلنتقاء ؟22س
 ال                        نعػم                                      
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 قائنة املدربني
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 تسهيل املهاو


